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Introduktion

Objektsbeskrivningar

Varje stråk finns beskrivet i en objekts-
beskrivning som redogör för stråkens sträckn-
ing och karaktär, vilka problem som identifi-
erats och vilka åtgärder som föreslås för att 
förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Objektsbeskrivningarna är tänkta att ligga 
till grund för vidare utredning och utgår från 
en inventering som är gjord på en övergri-
pande nivå (före förstudie). Det innebär att 
det kan finnas lokala förhållanden som gör att 
den utformningsprincip som ligger till grund 
för inventeringen och de åtgärdsförslag som 
presenteras i objektsbeskrivningarna kan vara 
svåra att genomföra.

Objektsbeskrivningarna är uppdelade i två 
separata dokument, södra delen av Stockholms 
län inklusive Stockholms innerstad samt norra 
delen av Stockholms län (detta dokument). 

Inventering

För att få en sammanfattande, enhetlig och 
jämförbar bild av cykelvägnätet i länet har de 
föreslagna regionala cykelstråken inventerats 
och jämförts med de utformningsprinciper 
som tagits fram i den regionala cykelplanen. 
Stråken har cyklats och framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsproblem har dokumenterats 
med hjälp av kamera och GPS. Längre sam-
manhängande sträckor med blandtrafik har 
inte inventerats.

För vissa delar av stråk som löper genom 
Stockholms stad har resultaten från den 

inventering som gjorts inom ramen för Stock-
holms cykelplan återanvänts. 

Ingen fullständig inventering av belysningen 
(funktion, ljusbild osv) har gjorts. Att göra en 
fullständig inventering av belysningen längs 
de föreslagna regionala cykelstråken är ett 
omfattande arbete som kräver särskild belysn-
ingskompetens. Vid den inventering som nu 
genomförts har endast information om vilka 
sträckor som helt saknar belysning samlats in.

Separationsformer

Följande separationsformer har inventerats:

Blandtrafik
Cykeltrafiken är hänvisad till att dela körfält 
med biltrafik. Att en sträcka markerats som 
blandtrafik i inventeringen ska tolkas som att 
sträckningen bedöms vara bra men att cykelin-
frastruktur enligt de utformningsprinciper som 
tagits fram i den regionala cykelplanen saknas. 
Den föreslagna åtgärden blir därför nyanläggn-
ing.

Cykelbana
Väg eller del av väg som är avsedd för cykel-
trafik samt moped klass II (dubbel-eller enkel-
riktad).

Cykelfält
Särskilt körfält som genom vägmarkering anvi-
sas för cykel och moped klass II.

Cykelväg (gång- och cykelväg)
Väg endast avsedd för cykel- och gångtrafik. 
Fritt liggande eller med skyddszon mot kör-
bana för biltrafiken. Enkel- eller dubbelriktad 
och med eller utan separation av cyklister och 
gående.

Saknad länk
I vissa fall är den föreslagna sträckningen är 
bra men infrastruktur saknas helt (även möj-
ligheten att cykla blandtrafik saknas). Den 
föreslagna åtgärden blir därför nyanläggning.

Vägarbete
Sträckor där vägarbete pågått under inventer-
ingen.

(Föreslagen ny sträckning)
Den sträckning som inventerats har visat sig 
vara så ogen och/eller behäftad med så många 
problem att den inte förordas. Den inventerade 
sträckningen redovisas trots det i kartmateri-
alet för stråket och kostnaderna för åtgärds-
förslagen tas med i sammanställningen för 
stråket i fråga. Den föreslagna sträckningen 
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är tänkt att tjäna som input till kommande 
utredning och visas därför i kartmaterialet men 
kostnadsberäknas inte och räknas inte heller 
med istråkets totala längd.

Punktföreteelser

Följande punktföreteelser har inventerats:

Passager (som inte utformats enligt 
föreslagna utformningsprinciper)

 ● Hastighetssäkrad passage

 ● in-/utfart

 ● parkering

 ● lastkaj

 ● busshållplats

 ● tunnel

 ● signalreglerad korsning

 ● cykelbox

 ● övrigt

Framkomlighetsproblem

 ● kant

 ● bom

 ● betongsugga

 ● signal

 ● stolpe

 ● smalt

 ● tvär kurva

 ● omväg

 ● övrigt

 ● växtlighet

 ● lutning

Siktproblem

 ● Växtlighet

 ● Krön

 ● Tunnel

 ● Övrigt

Övrigt

 ● konflikt med gående

 ● trafiksignaler

 ● annat
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Åtgärdsförslag och schablonkostnader

Med utgångspunkt i inventeringen föreslås 
åtgärder för de identifierade bristerna. Åt-
gärdsförslagen kostnadsberäknas med hjälp av 
schablonkostnader. Kostnader för projektering 
och byggherre tillkommer med ca 30 procent 
och redovisas i slutsumman för respektive 
stråk. Kostnader för markinlösen tillkommer 
utöver det. Likaså bör ett risktillägg göras.

Att använda schablonkostnad innebär en fören-
kling och priserna för en åtgärd kan variera 
mycket mellan kommuner såväl som mellan 
stråk. Särskilt i Stockholms innerstad tillkom-
mer ofta oförutsedda kostnader som inte tagits 
med i detta material. I schablonkostnaderna 
har de billigaste materialen valts. Noggrannare 
utredningar för respektive stråk måste göras 
och kostnaderna är tänkt att användas som 
underlag för fortsatt planering.

Länkar
Cykelinfrastruktur (samtliga separations-
former förutom blandtrafik och saknad länk) 
med otillräcklig bredd föreslås breddas med 
i genomsnitt 1,5 meter för dubbelriktad 
cykelväg/-bana och 1 m för enkelriktad. För 
blandtrafiksträckor och saknade länkar föres-
lås nyanläggning av gång- och cykelbana som 
uppfyller utformningsprincip för regionala 
cykelstråk.

Passager
Passager föreslås utformas enligt de princi-
per som beskrivs i kapitel 5.10 i den regionala 
cykelplanen.

Nyanläggning gång- och cykelbana/-väg Kostnad/löpmeter
Gång- och cykelbana inkl kantstöd, bredd 4,30, målad separationslinje, 
cykel, gång symboler (vid väg)

2500

Gång- och cykelväg exkl kantstöd b 4,30 m (friliggande) 2100
Breddning av cykelbana-väg 1,5 m i naturmark, landsbygd 625
Breddning av cykelbana/-väg 1,5 m i stadsmiljö 1250
Bredda enkelriktad cykelbana, 1 m 1000
Beläggning
Asfaltera  grusväg inkl ev grundläggningsåtg 200
Förbättra dålig beläggning 125
Belysning
Ny belysning för cykelväg inkl kabeldragning/schakt 1000

Tabell 1. Schablonkostnader för länkar. 

Hastighetssäkrade passager enligt kapitel 2 ovan per korsning
Avsmalning (alt 1) 65000
Hastighetsdämpning tex busskuddar (alt 2) 12500
Genomgående cykelbana vid mindre korsande väg/utfart (alt 3) 40000
Signalreglerader korsningar
Uppgradering av signalkorsning (ett ben). Utgångspunkt signalkorsning för 
gång- och cykel är att automatisk detektering för cyklar inte finns. Breddning 
av cykeldelen, dvs delen utan ks med 1,5 m, flytt av signalstolpe, flytt av mit-
trefug, lite målning, cykeldetektering

65000

Omprogrammering/överanmälan 35000

Tabell 2. Schablonkostnader för passager. 
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Planskildheter vid trafikplatser
Vid trafikplatser räknas med en planskild pas-
sage i form av gång- och cykeltunnel till en 
kostnads av 45 000 kr/löpmeter eller gång- och 
cykelbro till en kostnad av 35 000 kr/löpmeter.

Busshållplatser
Cykelvägs passage av busshållplatser föreslås 
utformas enligt de principer som beskrivs i 
kapitel 5.10 i den regionala cykelplanen.

Övriga punktföreteelser
Många punktföreteelser omfattas av breddn-
ingsschablonen. Vid breddning av en cykelväg 
kan man samtidigt passa på att åtgärda snäva 
kurvor, siktproblem (t ex när cykelvägen pas-
serar en tunnel) och flytt av stolpar. Kostnader-
na för att åtgärda en del andra punktföreteelser 
(slyröjning, flytt av fasta hinder som exempel-
vis betongsuggor och bommar) har bedömts 
varit så jämförelsevis små att de inte räknas 
med i sammanställningen.

Åtgärder vid busshållplats totalt Per hållplats
Räcke 12 m, breddning cykelväg 20 m + uträtning kurva 20 m. Flytt väder-
skydd inkl anpassningar av tillgänglighetsåtgärder (flytt av plattor, stolpe 
etc).

65000

Flytt väderskydd inkl anpassningar av tillgänglighetsåtgärder (flytt av plat-
tor, stolpe etc). Landsbygd

15000

Tabell 3. Schablonkostnader för busshållplatser.  
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Belysning saknas på sträckan mellan Brobyvägen 
och Arlanda.  

Ett hinder vid Kolstavägen. 

Passage av Brobyvägen som saknar hastighets-
säkring.

1. Arlandastråket

Sträckning

Arlandastråket är ca 5 km långt och sträcker 
sig mellan Märsta och Arlanda. Stråket angör 
Märstastråket i Märsta. Stråket löper genom 
jordbruksmark och naturmark parallellt med 
Måbyleden på en friliggande, oseparerad, gång- 
och cykelväg. 

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form). 

Arlandastråket är i sin helhet utformat med 
cykelväg som inte uppfyller utformningsprinci-
pen för regionala cykelstråk. Detta betyder att 
cyklisten tvingas till inbromsningar och hastig-
hetsanpassningar vid möten och omkörningar. 

Stråket passerar ett antal vägar som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten, 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar. 

Vid Kolstavägen har ett hinder placerats mitt i 
cykelvägen för att hindra cyklister från att bli 
påkörda av motorfordon som kommer fram till 

vägen. Mellan Brobyvägen och Arlanda saknas 
dock belysning och istället nyttjas spilljus från 
belysningen av bilvägen. Bristande belysning 
medför ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten 
får svårt att upptäcka hinder eller andra trafi-
kanter på vägen. Även framkomligheten påver-
kas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för 
att undvika olyckor. 

Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Passager 
ska hastighetssäkras. Ny cykelinfrastruktur 
med en genare dragning närmast Arlanda bör 
utredas för att möjliggöra kortare restider.  

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas till 
8 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår projek-
terings- och byggherrekostnader medan kost-
nader för eventuell markinlösen inte har tagits 
med.   

Arlandastråket

Total längd 4,7 km

Passager 7 st

Framkomlighetsproblem 9 st

Passager/km 1,5 st/km

Framkomlighetsproblem/km 1,9 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0 %

GC-bana u separation 100 %

korsningen i hög fart. Dessvärre påverkar det 
cyklisternas framkomlighet även när det inte 
finns någon korsande motortrafik. 

 Stråket har belysning avsedd för cykeltrafi-
ken där både trafikanterna och cykelvägen är 
upplyst på sträckan mellan Märsta och Broby-
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Blandtrafik på Arningevägen. Infrastruktur för 
cykel saknas.

2. Arningestråket

Sträckning

Arningestråket är ca 8 km långt och sträcker 
sig mellan Vallentuna centrum och Arninge. 
I norr ansluter stråket till Vallentunastråket 
och Löttingestråket i söder, strax norr om 
Arninge. I norr börjar stråket i Vallentuna, där 
det idag är stora vägarbeten i anslutning till en 
ny järnvägsbro som byggs i korsningen mellan 
väg 268 och Roslagsbanan. Därefter går stråket 
genom ett bostadsområde på Oldsborgsvä-
gen med flertalet villain- och utfarter, skyltad 
endast ”behörig trafik tillåten”. Vid Arningevä-
gen övergår stråket helt i blandtrafik (80 km/h 
med smal vägren). Innan stråket ansluter till 
Löttingestråket finns ca 1 km cykelväg. 

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Arningestråket går framförallt i blandtrafik. 
Mellan Karlbergsvägen och Arningevägen (i 
Vallentuna) samt mellan Roslagsvägen och 
Ullnavägen finns cykelväg. Dessa har dock inte 
erforderlig utformningsprincip för ett regionalt 
cykelstråk. 

Där vägarbete pågår, dvs i anslutning till Ros-
lagsbanan,  har ingen inventering kunnat utfö-
ras. På sträckorna där stråket går i blandtrafik, 
längs med Oldsborgsvägen och Arningevägen, 

har endast konstaterats att infrastruktur för 
cykel saknas.

exempelvis häckar, murar eller plank skymmer 
sikten för bilar som ska svänga ut på vägen. 
Detta innebär risk för kollision mellan bil och 
cyklist vid hastigt uppkomna situationer.  Det 
sammantagna antalet in- och utfarter utgör 
ett betydande framkomlighetsproblem då det 
tvingar cyklisten till hastighetsanpassning och 
försiktighet på en stor del av sträckan.

Tvära kurvor
Längs stråket finns några tvära kurvor med 
radier mindre än 40 m där cykelbanan har dra-
gits med en ogen sträckning med liten omsorg 
för cyklistens anspråk på god framkomlighet. 
Ständigt återkommande tvära kurvor gör att 
cyklisten tvingas till upprepade inbromsningar 
och anpassning av hastigheten för att inte köra 
av vägen. 

Fasta sidohinder
Längs stråket finns fasta sidohinder inom 
skyddsavståndet på 1,0 m från beläggnings-
kant. Hindren består främst av lyktstolpar, 
vägräcken, träd och buskage. Det samlade 
antalet fasta hinder längs sträckan utgör ett 
allvarligt trafiksäkerhetsproblem och medför 
risk för personskada vid händelse av avkör-
ning från cykelbanan. Med många fasta hinder 
nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en 
låg hastighet vilket även innebär att hindren 
påverkar framkomligheten längs stråket som 
helhet.   

Passager

Vid korsningen med Karlbergsvägen har biltra-
fiken företräde mot cyklister och en hastighets-
säkrad passage saknas. Avsaknad av hastig-
hetssäkring innebär att fordon kan passera en 
cykelöverfart i hög hastighet, något som har 
stor inverkan på trafiksäkerheten framförallt 
när det gäller konsekvenserna vid en kollision. 
Dessutom ökar risken för olyckor vid ökad 
hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna 
reagera och avvärja en eventuell olycka mins-
kar. 

In- och utfarter
På sträckan längs Oldsborgsvägen där strå-
ket går i blandtrafik, passerar stråket ett stort 
antal in- och utfarten till villatomter. Många 
av dessa har begränsad sikt mot cykelbanan då 
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Siktproblem
På stråket finns några platser där sikten är 
begränsad vilket medför såväl framkomlighets-
problem som trafiksäkerhetsproblem. Ett åter-
kommande exempel är växtlighet som finns för 
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor 
eller i anslutning till korsningar. 

Tunnlar
Stråket passerar förbi en tunnel vid anslut-
ningen till Arningevägen. Innan tunneln finns 
en tvär kurva och begränsad sikt i tillfarten. 
Korsande gång- och cykeltrafik som plötsligt 
kan dyka upp ur tunneln medför risk för kol-
lisioner.      

Belysning
Mellan Roslagsvägen och Ullnavägen saknas 
belysning avsedd för cykelvägen, istället utnytt-
jas spilljus från belysning från Arningevägen. 
Detta medför att belysningen är ojämn och 
att vissa partier är helt eller delvis mörklagda. 
Bristande belysning är ett trafiksäkerhetspro-
blem då cyklisten får svårt att upptäcka hin-
der eller andra trafikanter på vägen. Även om 
cykeln är utrustad med lyse räcker den oftast 
inte för att lysa upp en mörk väg utan den är 
snarare avsedd för att göra cyklisten synlig för 
andra trafikanter. 

Övrigt
Stråket saknar vägvisning.

Fasta sidohinder i anslutning till en smal gång- 
och cykelbana. Till vänster syns Angarnsvägen.

Arningestråket svänger vänster i anslutning till 
tunneln.

Exempel på vägarbete. 

Vägarbeten
Där stråket passerar Roslagsbanan pågick 
vid tiden för inventeringen vägarbeten vilket 
gjorde att cykelbanan var obrukbar och cyklis-
ten tvingas ut i blandtrafik.  
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Arningestråket

Total längd 8,1 km

Passager 2 st

Framkomlighetsproblem 3 st

Passager/km 1,3 st/km

Framkomlighetsproblem/km 1,9 st/km

Blandtrafik 79,6 %

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0 %

Saknad länk, vägbygge 1,0 %

Åtgärdsförslag

På delen där vägarbete pågår för Roslagsbanan 
måste ny cykelväg för regionala cykelstråket 
byggas och det bör då göras i enlighet med 
förslagen utformningsprincip. Förslagsvis flyt-
tas också stråket ur från Oldsbergsvägen till 
Angarnsvägen. Den smala befintliga cykelvägen 
som går där bör dock breddas och en ny anslut-
ning byggas mot den befintliga cykelbanan norr 
om Karlbergsvägen. Ny infrastruktur för cykel 
bör byggas längs med Arningevägen mellan 
Angarnsvägen och Roslagsvägen, där Lötting-
estråket ansluter norr.

Uppskattad kostnad
Att bygga om stråket till föreslagen utform-
ningsprincip längs med befintlig sträckning 
uppskattas till 30 Mkr. I kostnadsuppskatt-
ningen ingår projekterings- och byggherrekost-
nader medan kostnader för eventuell markinlö-
sen inte har tagits med.   
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Brostråket vid Eriksberg/Aspviks koloniområde. Hastighetssäkrad passage saknas.

Busshållplats på Brostråket.

3. Brostråket

Sträckning

Brostråket är 7,9 km långt och sträcker sig 
mellan Kungsängens station och centrala 
Bro. Stråket angör Kungsängenstråket i söder 
och Bålstatråket i norr. Stråket löper paral-
lellt med Enköpingsvägen hela sträckan från 
Kungsängen till Bro. Bortsett från samhällena 
Kungsängen och Bro löper stråket i landsbygd. 
Stråket passerar inga regionala målpunkter på 
vägen. Längs Brostråket finns inga kopplingar 
till tvärgående regionala stråk. 

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är i sin helhet är utformat med cykel-

bana eller cykelväg, smalare än 4,3 m. Strå-
ket saknar separation mellan fotgängare och 
cyklister. Detta betyder att cyklisten tvingas till 
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid 
möten och omkörningar och att framkomlighe-
ten längs stråket är begränsad.   

Utöver den ofullständiga bredden längs stråket 
har ett antal framkomlighets- och trafiksäker-
hetsproblem identifierats.

Passager
På 8 platser passerar stråket vägar som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett 
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan öv-
riga vägar är att betrakta som lokala vägar med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar. 

Busshållplatser
Längs stråket finns 3 busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande pro-
blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna 
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära 
kurvor, att väderskydden är placerade så att 
de skymmer sikten och därmed medför risk för 
kollision mellan gående och cyklister, samt att 
väderskydden ofta står placerade med otill-
räckligt avstånd från cykelbanan. 

Tvära kurvor
Längs stråket finns ett antal tvära kurvor med 
radier mindre än 40 m. Många av dem finns 
i anslutning till passager av tvärgator. Den 
bristfälliga utformningen beror ofta på att 
gång- och cykelbanan följer bilvägen in på tvär-
gatan och ansluter till passagen i vinkel. Det 
gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken och 
därmed får svårt att upptäcka bilar som är på 
väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en ogen 
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Tvär kurva. 

Exempel på fasta sidohinder: stolpar och räcke. Dålig sikt i Kungsängen

sträckning med liten omsorg för cyklistens an-
språk på god framkomlighet. Ständigt återkom-
mande tvära kurvor gör att cyklisten tvingas till 
upprepade inbromsningar och anpassning av 
hastigheten för att inte köra av vägen. 

fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlighets-
problem som trafiksäkerhetsproblem. Ett åter-
kommande exempel är växtlighet som finns för 
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor 
eller i anslutning till korsningar. Andra typer 
av hinder som begränsar sikten kan vara mu-
rar, plank, fasader eller tunnlar. Återkomman-
de siktproblem tvingar cyklisten till upprepade 
inbromsningar och anpassning av hastigheten 
för att inte riskera kollisioner med andra trafi-
kanter, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohind-
er inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysning vid intilliggande 
gata. Detta kan medföra att belysningen är 
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis 
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksä-
kerhetsproblem då cyklisten får svårt att upp-
täcka hinder eller andra trafikanter på vägen. 
Även framkomligheten påverkas då cyklisten 
tvingas sänka hastigheten för att undvika 
olyckor.   

Vägvisning
Stråket har vägvisning.
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Brostråket

Total längd 7,8 km

Passager 13 st

Framkomlighetsproblem 10 st

Passager/km 1,7 st/km

Framkomlighetsproblem/km 1,3 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0 %

GC-bana u separation 100 %

Åtgärdsförslag

Stråkets sträckning binder samman Kungs-
ängen och Bro bra. Generellt föreslås stråket 
rustas upp för att nå föreslagen utformnings-
princip gällande bredd, separation, belysning 
och beläggning. Siktproblem och hinder ska 
byggas bort så långt det är möjligt och passager 
ska hastighetssäkras. Signalöversyn ska göras i 
signalreglerade korsningar.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas till 
6,9 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår inte 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.   
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4. Bålstastråket

Sträckning

Bålstastråket är 7 km långt och sträcker sig 
mellan Bro och Bålsta i Håbo kommun (vid 
länsgränsen mot Uppsala län). Stråket angör 
Brostråket i söder. Hela stråket följer Enkö-
pingsvägen och saknar helt cykelinfrastruktur. 
Längs Bålstastråket finns inga kopplingar till 
tvärgående regionala stråk.

Förbättrade gång- och cykelförbindelser mellan 
Bro och Håbo kommun planeras enligt Upp-
lands Bro kommuns översiktsplan (2010) och 
program för trafiksäkerhetsåtgärder (2012).

Samtliga brister redovisas i det tillhörande 
kartmaterialet (finns även att tillgå i digital 
form).

Åtgärdsförslag

Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs 
stråket.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas till 
28,6 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.  

Bålstastråket

Total längd 7,1 km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0,0 %

Blandtrafik 100,0 %
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5. Bällstastråket

Sträckning

Bällstastråket är 5,7 km långt och sträcker sig 
mellan Vireberg i Solna och Islandstorgets 
tunnelbanestation i Bromma. Större delen av 
stråket har dubbelsidig infrastruktur vilket gör 
att den totala längden infrastruktur är 11.3 km. 
Stråket angör Sundbybergsstråket i öster och 
Hässelbystråket i väster. 

Stråket löper längs kommungränsen mellan 
Solna och Sundbyberg förbi Solna Business 
Park och följer sedan Landsvägen förbi Sund-
bybergs station till Bällstaån. Därefter följer 
stråket Bällstavägen i dess helhet förbi Ma-
riehäll, Annedal, Eneby, Bromma Kyrka och 
Norra Ängby till slutpunkten vid Islandstorget. 
Vid Solvalla korsar stråket Kungsängenstråket.

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är utformat med cykelbana eller cykel-
väg, smalare än 4,3 m. Stråket saknar oftast 
separation mellan fotgängare och cyklister 
men det finns korta sträckor där cyklister och 
gående skiljs åt med målad linje eller olika ty-
per av beläggning. Utformningen med en smal 
yta för cyklister tvingar cyklisten till ständiga 
inbromsningar, hastighetsanpassningar vid 
möten och omkörningar. Framkomligheten 

längs stråket är som helhet begränsad.

För att korsa järnvägsspåren i centrala Sund-
byberg tvingas cyklisten att cykla i blandtrafik 
över bron mellan Ekensbergsvägen och Lands-
vägen. 

vägen ligger uteserveringar i direkt anslutning 
till cykelbanan vilket leder till att fotgängare 
tvingas ut i cykelbanan.

Bällstastråket vid Sundbybergs station - stolpe i 
cykelbanan, tvär kurva, siktproblem och konflikt 
med fotgängare.

Uteservering i direkt anslutning till cykelbanan.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats. 
Längs Landsvägen från bron över järnvägen 
förbi Sundbybergs station till Hamngatan finns 
ett stort antal problem på en kort sträcka. I 
kombination med ett stort antal fotgängare i 
rörelse kring stationen gör detta att framkom-
ligheten är starkt begränsad och att det finns 
risk för konflikter mellan gång- och cykeltrafik. 
Sundbybergs station är en stor omstignings-
punkt med pendeltåg, fjärrtåg, tunnelbana, 
buss och från och med 2013 även spårväg. 
Antalet cykelparkeringsplatser vid stationen är 
underdimensionerat. På två ställen på Lands-

Passager
På 36 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett 
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är att betrakta som lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventu-
ell olycka minskar. När Bällstavägen korsar 
Spångavägen och Beckombergavägen upphör 
cykelbanan och cyklister får passera korsning-
arna i blandtrafik.
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In- och utfarter
På sträckan längs Bällstavägen förbi Eneby, 
Bromma kyrka och Norra Ängby passerar strå-
ket ett stort antal in- och utfarter till villatom-
ter (52 st). Många av dessa in- och utfarter har 
begränsad sikt mot cykelbanan där exempelvis 
häckar, murar eller plank skymmer sikten för 
bilar som ska svänga ut på vägen. Detta inne-
bär risk för kollision mellan bil och cyklist vid 
hastigt uppkomna situationer. Det sammantag-
na antalet in- och utfarter utgör ett betydande 
framkomlighetsproblem då det tvingar cyklis-
ten till hastighetsanpassning och försiktighet 
på en stor del av sträckan.

väntetider och ge upphov till försämrad fram-
komlighet. Saknas exempelvis detektering 
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. 
överanmälan där medlöpande cykelsignal får 
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cy-
klisten att stanna vid tryckknappen i onödan. 
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där 
tidssättningen inte har anpassats efter cyklis-
tens hastighet och därmed tvingar cyklisten 
till återkommande stopp på varandra följande 
korsningar.  

Busshållplatser
Längs stråket finns 9 busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande pro-
blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna 
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära 
kurvor, att väderskydden är placerade så att 
de skymmer sikten och därmed medför risk för 
kollision mellan gående och cyklister, samt att 
väderskydden ofta står placerade med otill-
räckligt avstånd från cykelbanan. 

Tvära kurvor
Längs stråket finns ett antal tvära kurvor med 
radier mindre än 40 m. Många av dem finns 
i anslutning till passager av tvärgator. Den 
bristfälliga utformningen beror ofta på att 
gång- och cykelbanan följer bilvägen in på tvär-
gatan och ansluter till passagen i vinkel. Det 
gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken och 
därmed får svårt att upptäcka bilar som är på 
väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och 
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa 
hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetspro-
blem då det finns stor risk att cyklister kollide-
rar med dem eftersom de är svåra att upptäcka, 

Bällstavägen

Busshållplats på Landsvägen. Fasta hinder i cykelbanan.

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 6 signalreglerade korsningar. 
Trafiksignaler används för att reglera stora 
trafikflöden och för att fördela framkomlighe-
ten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat 
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen 
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov 
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa 



25 (163)

särskilt i mörker eller vid situationer som krä-
ver att uppmärksamheten riktas åt annat håll, 
exempelvis vid möten.

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohind-
er inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.  

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlig-
hetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett 
återkommande exempel är växtlighet som finns 
för nära cykelvägen och begränsar sikten i 
kurvor eller i anslutning till korsningar. Andra 
typer av hinder som begränsar sikten kan vara 
murar, plank, fasader eller tunnlar. Åter-
kommande siktproblem tvingar cyklisten till 
upprepade inbromsningar och anpassning av 
hastigheten för att inte riskera kollisioner med 
andra trafikanter.

Belysning
Längs stora delar av stråket saknas belysning 
avsedd för cykelvägen, istället utnyttjas spilljus 
från belysning vid intilliggande gata. Detta kan 
medföra att belysningen är ojämn och att vissa 

partier är helt eller delvis mörklagda. Bristande 
belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cy-
klisten får svårt att upptäcka hinder eller andra 
trafikanter på vägen. Även framkomligheten 
påverkas då cyklisten tvingas sänka hastighe-
ten för att undvika olyckor. 

Vägvisning
Stråket är delvis vägvisat och vägvisningen bör 
därför ses över.
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Bällstastråket

Total längd 11,3 km

Passager 106 st

Framkomlighetsproblem 44 st

Passager/km 10,1 st/km

Framkomlighetsproblem/km 4,2 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0,0 %

Blandtrafik 6,6 %

Cykelfält 4,0 %

Enkelr GC-bana m separation 18,9 %

GC-bana m separation 5,1 %

GC-bana u separation 64,5 %

Saknad länk 0,9 %

Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. 

Problemen med den begränsade framkomlig-
heten på Landsvägen vid Sundbybergs station 
i förstärks av att det saknas en cykelförbin-
delse över järnvägen. Cykelinfrastrukturen på 
Landsvägen är nyanlagd i samband med att 
Tvärbanan byggts ut. Att bygga om sträckan till 
föreslagen utformningsprincip skulle innebära 
ett omfattande arbete samtidigt som utrymmet 
nära stationen är begränsat. Därför föreslås att 
en alternativ sträckning för stråket utreds, t ex 
genom att det leds längs Hamngatan-Tritonvä-
gen och angör Sundbybergs- och Huvudstastrå-
ket vid Frösundaleden.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 22 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.  
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Exempel på gata som saknar hastighetssäkrad 
passage. Cykling i Blandtrafik. 

Avsaknad av cykelinfrastruktyr, Edsbergsvägen 
(vög 262). 

6. Edsvikentråket

Sträckning

Edsvikenstråket är 13 km långt och sträcker sig 
mellan Norrtäljevägen och Sollentunavägen. 
Stråket angör Täbystråket i söder och Sol-
lentunastråket i norr. Stråket går genom Nora 
och Skogsvik, vidare genom Sätra, Sjöberg och 
Edsberg och fram till Sollentunavägen.  Strå-
kets löper via ogena dragningar genom bo-
stadsområden mer eller mindre parallellt med 
Edsbegsvägen som övergår till Danderydsvägen 
norrut (väg 262). Stråket passerar inga större 
regionala målpunkter. Längs Edsvikenstråket 
finns inga kopplingar till tvärgående regionala 
stråk.  Längs stråket finns ett antal sträckor där 
cykelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas 
cykla i blandtrafik genom bostadsområden, 
mer eller mindre hela sträckan från Norrtälje-
vägen fram till Rösjötorp. Även genom Eds-
bergs industriområde tvingas cyklisten cykla i 
blandtrafik. 

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Norr om Rösjötorp finns cykelbana längs med 
Danderydsvägen som inte uppfyller föreslagen 
utformningsprincip. Stråket saknar separation 
mellan fotgängare och cyklister med målad 
linje eller olika typer av beläggning, och på 
vissa sträckor finns grusbeläggning. Utform-
ningen med smal en smal yta för cyklister 

tvingar cyklisten till ständiga inbromsningar, 
hastighetsanpassningar vid möten och omkö-
ningar. Framkomligheten längs stråket är som 
helhet begränsad. För kortast restid för cyklis-
ten föreslås en genare dragning parallellt med 
väg 262 utredas. 

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket, har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

Passager

På 11 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett få-
tal av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är att betrakta som lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar.

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 1 signalreglerad korsning. 
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Trafiksignaler används för att reglera stora tra-
fikflöden och för att fördela framkomligheten 
mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat efter 
biltrafikens behov. Om signalregleringen inte 
har anpassats efter cykeltrafikens behov kan 
den tvinga cyklisten till onödigt långa vänteti-
der och ge upphov till försämrad framkomlig-
het. Saknas exempelvis detektering för cykel-
trafik, eller om signalen saknar sk överanmälan 
där medlöpande cykelsignal får grönt samtidigt 
som biltrafiken, tvingas cyklisten att stanna vid 
tryckknappen i onödan. Ett annat problem kan 
vara trafiksignaler där tidssättningen inte har 
anpassats efter cyklistens hastighet och därmed 
tvingar cyklisten till återkommande stopp i på 
varandra följande korsningar.   

Busshållplatser
Längs stråket finns 2 busshållplatser med bris-
tande utformning. En av hållplatserna är place-
rade med otillräckligt avstånd från cykelbanan, 

och avgränsas med stora stenar som utgör risk 
för påkörning.

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor 
med radier mindre än 40 m. Många av dem 
finns i anslutning till passager av tvärgator. 
Den bristfälliga utformningen beror ofta på 
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på 
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel. 
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken 
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är 

språk på god framkomlighet. Ständigt återkom-
mande tvära kurvor gör att cyklisten tvingas till 
upprepade inbromsningar och anpassning av 
hastigheten för att inte köra av vägen. 

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
bommar, betongsuggor och stolpar placerats 
mitt i cykelbanan. Dessa hinder utgör ett all-
varligt trafiksäkerhetsproblem då det finns stor 
risk att cyklister kolliderar med dem eftersom 
de är svåra att upptäcka, särskilt i mörker eller 
vid situationer som kräver att uppmärksamhe-
ten riktas åt annat håll, exempelvis vid möten. 

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohin-
der inom skyddsavståndet på 1,0 m från be-
läggningskant. Hindren består bl.a. av lykt-
stolpar, träd och buskage. Det samlade antalet 

Exempel på busshållplats, strax norr om Rör-
sjötorp De avgränsande stenarna utgör risk för 
påkörning av cyklister. 

Exempel på tvär kurva samt signalreglerad kors-
ning. 

Exempel på hinder i form av betongsugga. 

på väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en ogen 
sträckning med liten omsorg för cyklistens an-
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fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlig-
hetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett 

Exempel på fasta hinder samt siktproblem i form 
av buskage. 

Exempel på tunnel med dålig sikt och tunnelut-
formning. 

återkommande exempel är växtlighet som finns 
för nära cykelvägen och begränsar sikten i 
kurvor eller i anslutning till korsningar. Andra 
typer av hinder som begränsar sikten kan vara 
tunnlar. Återkommande siktproblem tvingar 
cyklisten till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte riskera 
kollisioner med andra trafikanter, något som 
påverkar framkomligheten längs stråket som 
helhet.

Tunnlar
Stråket passerar genom 1 tunnel med tvära 
kurvor och begränsad sikt i tillfarterna vilket 
medför risk för kollisioner.  

Belysning
Längs stora delar av stråket saknas belysning 
avsedd för cykelvägen, istället utnyttjas spilljus 
från belysning vid intilliggande gata. Detta kan 
medföra att belysningen är ojämn och att vissa 
partier är helt eller delvis mörklagda. Bristande 
belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cy-
klisten får svårt att upptäcka hinder eller andra 
trafikanter på vägen. Även framkomligheten 
påverkas då cyklisten tvingas sänka hastighe-
ten för att undvika olyckor.  
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 Åtgärdsförslag

Sträckan mellan Norrtäljevägen fram till Rör-
sjötorp bör utredas vidare för att möjligöra 
ny cykelinfrastruktur med en gen sträckning, 
parallellt med väg 262. Cykelinfrastruktur 
föreslås anläggas längs blandtrafiksträckor i 
bland annat genom Edsbergs industriområde. 
Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. 

Arbetspendlingen mellan Kista och Täby är be-
tydande och går via Sollentuna. Därför förslås 
att nya alternativ för att knyta samman de sto-
ra boende- och arbetsplatskoncentrationerna i 
Täby, Sollentuna och Kista utreds närmare.

Edsvikenstråket

Total längd 13,0 km

Passager 11 st

Framkomlighetsproblem 16 st

Passager/km 3,6 st/km

Framkomlighetsproblem/km 5,2 st/km

Andel som uppfyller utform-
ningsprincip

0 %

Blandtrafik 45,1 %

GC-bana u separation 23,8 %

Saknad länk 31,11 %

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 45 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med. Se bilaga för utförligare beskrivning 
av hur kostnadsuppskattningen har beräknats.
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Tillräcklig bredd och separering mellan gående 
och cyklister, i anslutning till Norrtull. 

7. Hagastråket

Sträckning

Hagastråket är 5,6 km långt och sträcker sig 
mellan Norrtull och Järva krog. Stråket angör 
Norra tvärstråket i söder och Hjulsta-Bergs-
hamrastråket i norr. Stråket löper parallellt 
med E4 Uppsalavägen mer eller mindre hela 
sträckan. Stråket går genom Hagaparken och 
passerar Trafikplats Haga Norra, där stråket 
även har en gren in mot Hagalund. Vidare 
norrut fortsätter stråket upp mot trafikplats 
Järva krog.  Stråket är ett viktigt tvärstråk på 
östra sidan E4:an. Hagastråket korsas av det 
Akademiska stråket, samt ansluter till Märs-
tastråket och Huvudstastråket vid Råsundavä-
gen.

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är delvis utformat med cykelbana eller 
cykelväg, smalare än 4,3 m och saknar generellt 
separation av fotgängare och cyklister och där 
cyklister och gående skiljs åt med målad linje 
eller olika typer av beläggning. Det finns också 
vissa sträckor där bredden uppfyller utform-
ningsprincipen för regionalt cykelstråk avseen-
de bredd och separationsform. På sträckor där 
bredden inte uppnår 4,3 m tvingas cyklisten 
till ständiga inbromsningar och hastighetsan-

passningar vid möten och omkörningar vilket 
betyder att framkomligheten längs stråket är 
begränsad.

Längs stråket finns ett antal sträckor där cy-
kelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas 
cykla i blandtrafik; genom Hagaparken samt 
i anslutningen mot Hagalund. Dessa sträckor 
skulle kunna ersättas med en genare sträck-
ningar: parallellt med E4:an samt norr om 
Frösundaleden.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket, har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

som har stor inverkan på trafiksäkerheten 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar. I höjd med trafikplats Haga 
Södra passerar stråket över en parkeringsplats. 

Busshållplatser
Längs stråket finns 3 busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande pro-
blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna 
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära 
kurvor, att väderskydden är placerade så att 
de skymmer sikten och därmed medför risk för 
kollision mellan gående och cyklister, samt att 
väderskydden ofta står placerade med otill-
räckligt avstånd från cykelbanan. 

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor 
med radier mindre än 40 m. I andra fall har 
cykelbanan dragits med en ogen sträckning 
med liten omsorg för cyklistens anspråk på god 
framkomlighet. Ständigt återkommande tvära 
kurvor gör att cyklisten tvingas till upprepade 
inbromsningar och anpassning av hastigheten 
för att inte köra av vägen, något som påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.  

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohind-
er inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 

Passager
På 7 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett få-
tal av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är att betrakta som lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
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trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

cykeltrafiken. Trafikplatsen har utformats med 
biltrafikens framkomlighet som fokus medan 
cykeltrafiken inte alls prioriterats. Stråkets 
dragning förbi trafikplatsen tvingar cyklisten 
till en lång omväg och onödiga höjdledsför-
flyttningar då bilvägarna korsas genom tunnlar 
och över broar. Trafikplatsen är även svår att 
överblicka och för den som är obekant med cy-
kelstråket kan det vara svårt att hitta rätt väg. 

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst. 

Hagastråket

Total längd 5, 94 km

Passager 11 st

Framkomlighetsproblem 14 st

Passager/km 3,58 st/km

Framkomlighetsproblem/km 4,55 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

2,1 %

Blandtrafik 23,4 %

Cykelbana 1,4 %

GC-bana m separation 4,4 %

GC-bana u separation 50,9 %

Saknad länk 19,9 %

Smal passage mellan ett installationsskåp och en 
parkeringsplats. 

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlig-
hetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett 
återkommande exempel är växtlighet som finns 
för nära cykelvägen och begränsar sikten i 
kurvor eller i anslutning till korsningar. Andra 
typer av hinder som begränsar sikten kan vara 
murar, plank, fasader eller tunnlar. Åter-
kommande siktproblem tvingar cyklisten till 
upprepade inbromsningar och anpassning av 
hastigheten för att inte riskera kollisioner med 
andra trafikanter.

Trafikplatser
Där stråket passerar trafikplatserna längs 
E4:an uppstår framkomlighetsproblem för 

Belysning som är avsedd för cykelvägen. 

Vägvisning
Stråket har sporadiskt vägvisning och bör där-
för ses över. 

Åtgärdsförslag

För genaste sträckningen föreslås att stråket 
kontinuerligt löper parallellt med E4:an samt 
en ny koppling norr om Frösundaleden. 

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. 

Stråkets dragning förbi trafikplats Järva krog 
bör utredas vidare för att möjliggöra en genare 
sträckning än idag.  

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas till 
18,4 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med. 
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8. Hjulsta-Bergshamrastråket

Sträckning

Hjulsta-Bergshamrastråket är 11,8 kilome-
ter långt och sträcker sig mellan Hjulsta och 
Bergshamra. Stråket angör Vällingbystråket 
i väster och Täbystråket i öster. Från Hjulsta 
löper stråket längs E18 på järvafältssidan 
förbi Tensta och Rinkeby. Här angör stråket 
Kymlingestråket. Efter att ha passerat i tunnel 
under Kymlingelänken löper stråket vidare in 
i Sundbyberg där Sundbybergsstråket angörs 
och passerar Rissne, Ursvik och Hallonbergen. 
Stråket fortsätter in i Solna kommun och löper 
förbi Järvastaden, Råstahem, Bagartorp och 
Arenastaden till Järva krog. Vid Råstahem an-
görs det radiella cykelstråket Solnastråket och 
vid Ritorp angörs Märstastråket och Hagastrå-
ket. Från Järva krog följer stråket Brunnsviken 
till Bergshamra, där det radiella cykelstråket 
Täbystråket angörs.

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är utformat med cykelbana eller cykel-
väg, smalare än 4,3 m. Stråket saknar oftast 
separation mellan fotgängare och cyklister 
men det finns korta sträckor där cyklister och 
gående skiljs åt med målad linje eller olika ty-
per av beläggning. Utformningen med smal en 

smal yta för cyklister tvingar cyklisten till stän-
diga inbromsningar, hastighetsanpassningar 
vid möten och omkörningar. Framkomligheten 
längs stråket är som helhet begränsad. 

I Ursvik, Råstahem och Ritorp finns sträckor 
där cykelinfrastruktur saknas och cyklisten 
tvingas cykla i blandtrafik. 

Mellan Hjulsta och Rinkeby löper stråket på 
grusväg.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

Passager
På 9 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett 
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är att betrakta som lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 

passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar. 

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar en signalreglerad korsning. 
Trafiksignaler används för att reglera stora 
trafikflöden och för att fördela framkomlighe-
ten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat 
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen 
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov 
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa 
väntetider och ge upphov till försämrad fram-
komlighet. Saknas exempelvis detektering 
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. 
överanmälan där medlöpande cykelsignal får 
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cy-
klisten att stanna vid tryckknappen i onödan. 
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där 
tidssättningen inte har anpassats efter cyklis-
tens hastighet och därmed tvingar cyklisten till 
återkommande stopp i på varandra följande 
korsningar.  

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor 
med radier mindre än 40 m. Många av dem 
finns i anslutning till passager av tvärgator. 
Den bristfälliga utformningen beror ofta på 
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på 
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel. 
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken 
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är 
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-Hastighetssäkrad passage saknas 
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komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en 
ogen sträckning med liten omsorg för cyklis-
tens anspråk på god framkomlighet. Ständigt 
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten 
tvingas till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte köra av 
vägen, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet. 

ver att uppmärksamheten riktas åt annat håll, 
exempelvis vid möten. 

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohind-
er inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-

ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.  

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlighets-
problem som trafiksäkerhetsproblem. Ett åter-
kommande exempel är växtlighet som finns för 
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor 
eller i anslutning till korsningar. Andra typer 
av hinder som begränsar sikten kan vara mu-
rar, plank, fasader eller tunnlar. Återkomman-
de siktproblem tvingar cyklisten till upprepade 
inbromsningar och anpassning av hastigheten 
för att inte riskera kollisioner med andra trafi-
kanter, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.

Tunnlar
Stråket passerar genom 2 tunnlar med tvära 
kurvor och begränsad sikt i tillfarterna vilket 
medför risk för kollisioner. Korsande gång- och 
cykeltrafik som plötsligt kan dyka upp ur tunn-
larna medför också risk för kollisioner. Cyklis-
ter som kommer Bergshamra har ofta hög has-
tighet vid tunneln då den ligger i slutet av en 
lång nedförsbacke, något som gör att skadorna 
vid en eventuell kollision kan bli allvarliga.  

Tvär kurva med dålig sikt och längsgående hinder 
i anslutning till cykelbanan.

Bommar mitt i cykelbanan på en plats med brist-
fällig belysning.

Fast sidohinder i form av ett räcke.

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och 
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa 
hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetspro-
blem då det finns stor risk att cyklister kollide-
rar med dem eftersom de är svåra att upptäcka, 
särskilt i mörker då flera av dem står på dåligt 
upplysta platser eller vid situationer som krä-
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Belysning
Längs stora delar av stråket saknas belysning 
avsedd för cykelvägen, istället utnyttjas spilljus 
från belysning vid intilliggande gata. Detta kan 
medföra att belysningen är ojämn och att vissa 
partier är helt eller delvis mörklagda. Bristande 
belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cy-
klisten får svårt att upptäcka hinder eller andra 
trafikanter på vägen. Även framkomligheten 
påverkas då cyklisten tvingas sänka hastighe-
ten för att undvika olyckor. 

På en sträcka av 1500 m saknas belysning helt 
vilket medför att det är mycket besvärligt att 
färdas längs cykelvägen i mörker. Även om 
cyklisten är utrustad med belysning räcker den 
oftast inte för att lysa upp en mörk väg utan 
den är snarare avsedd för att göra cyklisten 
synlig för andra trafikanter.

Tunnel med dålig sikt mot anslutande gc-väg. Vägvisning. 

Vägvisning
Stråket är delvis vägvisat och vägvisningen bör 
därför ses över.
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Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. 

Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs 
blandtrafiksträckorna vid Ursvik, Råstahem 
och Ritorp.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 38 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.

Hjulsta-Bergshamrastråket

Total längd 11,8 km

Passager 15 st

Framkomlighetsproblem 51 st

Passager/km 2,8 st/km

Andel som upfyller  
utformningsprincip

0,0 %

Framkomlighetsproblem/km 9,4 st/km

Blandtrafik 24,6 %

GC-bana m separation 4,8 %

GC-bana u separation 70,6 %
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Passage av Linta gårdsväg där hastighetssäkring 
saknas.  

Busshållplats vid Riksbyvägen. 

9. Huvudstastråket

Sträckning 

Huvudstastråket är ca 8 km långt och sträcker 
sig mellan Hagalund och Brommaplan. Strå-
ket är ett viktigt tvärstråk med kopplingar till 
flera radiella stråk. Stråket angör Märstastrå-
ket i Hagalund, Solnastråket vid Solnavägen, 
Sundbybergsstråket vid Gränsgatan, Kungs-
ängenstråket vid Ulvsundavägen samt Hässel-
bystråket, Spångastråket och Ekeröstråket vid 
Brommaplan.  

Stråket löper parallellt med Frösundaleden, 
Norrbyvägen och Kvarnbacksvägen och går 
omväxlande genom bostadsbebyggelse, verk-
samhetsområden, park- och naturmark. Miljön 
präglas av Frösundaledens, Norrbyvägens och 
Kvarnbacksvägens tydliga karaktär som ge-
nomfartsled. 

Längs Huvudstastråket varierar sektionen mel-
lan separerad gång- och cykelbana, friliggande 
och oseparerad gång- och cykelbana, enkelrik-
tad cykelbana och blandtrafik. Vid tillfället för 
inventeringen pågick vägarbeten på sträckan 
mellan Solna station och Solnavägen och detta 
avsnitt saknade därför cykelinfrastruktur. 

Beskrivning

Stråket är i sin helhet utformat med cykel-
bana eller cykelväg som inte uppfyller ut-
formningsprincipen för regionala cykelstråk. 
Detta betyder att cyklisten tvingas till ständiga 
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid 
möten och omkörningar och att framkomlighe-

ten längs stråket som helhet är begränsad. De 
många sektionsväxlingarna tillsammans med 
sidbyten av intilliggande bilväg och sträckor 
som går i blandtrafik gör att kontinuiteten i 
stråket är dålig och stråket är svårorienterad 
för den som cyklar sträckan för första gången. 

Utöver bristande kontinuitet och ofullstän-
dig bredd har en mängd framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsproblem identifierats. Denna 
beskrivning sammanfattar generella brister i 
nuvarande utformning som har identifierats 
i samband med inventering. Samtliga brister 
redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns 
även att tillgå i digital form).

Passager
På sträckan mellan Hagalund och Brommaplan 
korsas ett 30-tal gator och vägar som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett få-
tal av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är lokalgator med litet anspråk 
på god framkomlighet. Avsaknad av hastig-
hetssäkring innebär att fordon kan passera en 
cykelöverfart i hög hastighet, något som har 

stor inverkan på trafiksäkerheten, framförallt 
när det gäller konsekvenserna vid en kollision. 
Dessutom ökar risken för olyckor vid ökad 
hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna 
reagera och avvärja en eventuell olycka mins-
kar. 

Busshållplatser
Längs stråket finns mängder av busshållplat-
ser med bristande utformning. Återkommande 
problem är att cykelbanan leds förbi hållplat-
serna genom kraftiga sidledsförflyttningar 
och tvära kurvor, att cykelbanan leds framför 
hållplatserna eller att cykelbanan delar utrym-
met med själva hållplatsen. Väderskydden är 
ofta placerade så att de skymmer sikten och 
därmed medför risk för kollision mellan gående 
och cyklister, eller så står de placerade med 
otillräckligt avstånd från cykelbanan med risk 
för påkörning.
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Hinder 
Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
räcken och stolpar placerats mitt i cykelbanan. 
Detta innebär allvarliga trafiksäkerhetspro-
blem då det finns stor risk att cyklister kol-
liderar med dem. Hindren är särskilt svåra att 
upptäcka i mörker eller vid situationer som 
kräver att uppmärksamheten riktas åt ett annat 
håll, exempelvis vid möten. 

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlig-
hetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. 
Ett återkommande exempel är växtlighet som 
begränsar sikten i kurvor eller i anslutning 
till korsningar. Stråket passerar även ett antal 

tunnlar med mycket begränsad sikt och tvära 
kurvor i tillfarterna vilket medför stor risk för 
kollisioner. Återkommande siktproblem tving-
ar cyklisten till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte riskera 
kollisioner med andra trafikanter.

 Trafiksignaler
På sträckan mellan Voltavägen och Ulvsun-
davägen passerar stråket tre signalreglerade 
korsningar i tät följd. Trafiksignaler används 
för att reglera stora trafikflöden och för att 
fördela framkomligheten mellan trafikslagen - 
ofta enbart anpassat efter biltrafikens behov. 
Om signalregleringen inte har anpassats efter 
cykeltrafikens behov kan den tvinga cyklisten 
till onödigt långa väntetider och ge upphov till 
försämrad framkomlighet. Saknas exempelvis 
detektering för cykeltrafik, eller om signa-
len saknar s.k. överanmälan där medlöpande 
cykelsignal får grönt samtidigt som biltrafiken, 
tvingas cyklisten att stanna vid tryckknappen i 
onödan. 

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och cykel-
banan är upplyst. På vissa sträckor nyttjas dock 
endast spilljus från intilliggande gata. Detta 
medför att belysningen är ojämn och vissa par-
tier är delvis mörklagda. Bristande belysning 
medför ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten 
får svårt att upptäcka hinder eller andra trafi-
kanter på vägen. Även framkomligheten påver-
kas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för 
att undvika olyckor.

Signalstolpe mitt i cykelbanan i närheten av 
Ulvsundavägen.

Ett träd som hindrar framkomligheten.

Vildvuxen grönska begränsar sikten. 

Längs stråket finns också en mängd sidohin-
der inom skyddsavståndet på 1 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl a av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   



47 (163)

Väster om Ulvsundavägen saknas belysning för 
gång- och cykelbanan.  

Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. Cykelinfrastruktur föreslås anläggas 
längs blandtrafiksträckan på Råsundavägen.  

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 16 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.   

Huvudstastråket

Total längd 8,0 km

Passager 32 st

Framkomlighetsproblem 45 st

Passager/km 4,2 st/km

Framkomlighetsproblem/km 5,9 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0,0 %

Blandtrafik 4,1 %

GC-bana m separation 46,2 %

GC-bana u separation 40,8 %

Vägarbete 8,9 %
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10. Hässelbystråket

Sträckning

Hässelbystråket är 15,8 km och sträcker sig 
mellan Stockholms stadshus och Hässelby 
villastad. Vid stadshuset angörs Sundbybergs-
stråket och Värtanstråket och vid stråkets slut-
punkt i Hässelby villastad angörs Skälbystrå-
ket. Hässelbystråket följer Norr Mälarstrand 
förbi Rålambshovsparken och vidare förbi Ma-
rieberg över Tranebergsbron. Från Alviksplan 
och västerut följer stråket Drottningholmsvä-
gen förbi Stora Mossen och Abrahamsberg till 
Brommaplan. Västerut från Brommaplan följer 
stråket Bergslagsvägen förbi Ängby, Black-
eberg, Råcksta och Vällingby till Bergslagsplan 
för att sedan följa Lövstavägen till Hässelby.

Stråket passerar ett antal viktiga regionala 
målpunkter som Fridhemsplan, Alvik, Brom-
maplan och Vällingby. Längs Hässelbystråket 
finns flera kopplingar till tvärgående regionala 
stråk – Akademiska stråket, Norra tvärstråket, 
Kungsängenstråket, Bällstastråket, Huvuds-
tastråket, Ekeröstråket och Vällingbystråket.  

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är generellt utformat med cykelbana 
eller cykelväg som är smalare än 4,3 m och 
har separation mellan fotgängare och cyklis-
ter i form av målad linje. Det finns även en 
kort sträcka över Tranebergsbron där bredden 

uppfyller utformningsprincipen för regionalt 
cykelstråk. Utformningen med smala cykelvä-
gar tvingar cyklisten till ständiga inbroms-
ningar och hastighetsanpassningar vid möten 
och omkörningar och framkomligheten längs 
stråket som helhet är begränsad.

Vid Åkeshovs tunnelbanestation finns en 
sträcka där cykelinfrastruktur saknas och 
cyklisten tvingas cykla i blandtrafik. Väster om 
Bergslagsplan finns en saknad länk där cyklis-
ten tvingas ta en omväg för att kunna fortsätta 
cykla längs stråket.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats. 
Vid Brommaplan är framkomligheten särskilt 
begränsad på grund av ett stort antal framkom-
lighetsproblem på en kort sträcka där gående 
och cyklister dessutom tvingas dela på en smalt 
utformad yta.

Passager
På 15 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett få-
tal av dessa tillhör huvudvägnätet medan övri-
ga gatorär lokalgator med litet anspråk på god 
framkomlighet. Avsaknad av hastighetssäkring 
innebär att fordon kan passera en cykelöverfart 
i hög hastighet, något som har stor inverkan på 
trafiksäkerheten framförallt när det gäller kon-
sekvenserna vid en kollision. Dessutom ökar 
risken för olyckor vid ökad hastighet eftersom 
förarens möjlighet att hinna reagera och av-
värja en eventuell olycka minskar.

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 8 signalreglerade korsningar. 
Trafiksignaler används för att reglera stora 
trafikflöden och för att fördela framkomlighe-
ten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat 
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen 
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov 
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa 
väntetider och ge upphov till försämrad fram-
komlighet. Saknas exempelvis detektering 
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. 
överanmälan där medlöpande cykelsignal får 
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cy-
klisten att stanna vid tryckknappen i onödan. 
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där 
tidssättningen inte har anpassats efter cyklis-
tens hastighet och därmed tvingar cyklisten till 
återkommande stopp.  

Tvära kurvor
Längs stråket finns ett antal tvära kurvor med 
radier mindre än 40 m. Många av dem finns 
i anslutning till passager av tvärgator. Den 
bristfälliga utformningen beror ofta på att 
gång- och cykelbanan följer bilvägen in på tvär-
gatan och ansluter till passagen i vinkel. Det 
gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken och 
därmed får svårt att upptäcka bilar som är på 
väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en 
ogen sträckning med liten omsorg för cyklis-
tens anspråk på god framkomlighet. Ständigt 
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten 
tvingas till upprepade inbromsningar och 
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anpassning av hastigheten för att inte köra av 
vägen, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och 
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa 
hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetspro-
blem då det finns stor risk att cyklister kollide-
rar med dem eftersom de är svåra att upptäcka, 
särskilt i mörker eller vid möten.

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohind-
er inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Sidohinder förekom-
mer längs hela stråket men  är särskilt frekvent 
förekommande på sträckan längs Norr Mälar-
strand. Det samlade antalet fasta hinder utgör 
ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem och med-
för risk för personskada vid händelse av avkör-
ning från cykelbanan. Med många fasta hinder 
nära cykelbanan tvingas cyklisten att hålla en 
låg hastighet vilket även innebär att hindren 
påverkar framkomligheten längs stråket som 
helhet.  

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlig-
hetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett 
återkommande exempel är växtlighet som finns 
för nära cykelvägen och begränsar sikten i kur-
vor eller i anslutning till korsningar. På Norr 
Mälarstrand finns flera fotgängarpassager över 

cykelbanan med mycket dålig sikt där det finns 
risk för kollisioner.  Andra typer av hinder som 
begränsar sikten kan vara murar, plank, fasa-
der eller tunnlar. Återkommande siktproblem 
tvingar cyklisten till upprepade inbromsningar 
och anpassning av hastigheten för att inte ris-
kera kollisioner med andra trafikanter. 

Tunnel
Vid Kristineberg ligger en tunnel för en kor-
sande gång- och cykelväg i direkt anslutning 
till stråket vilket medför tvära kurvor och be-
gränsad sikt i tillfarterna. Korsande gång- och 
cykeltrafik som plötsligt kan dyka upp ur med-
för risk för kollisioner. Cyklister som kommer 
västerifrån har ofta hög hastighet vid tunneln 
då den ligger i slutet av en lång nedförsbacke 
från Tranebergsbrons krön, något som gör 
att skadorna vid en eventuell kollision kan bli 
allvarliga.

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysning vid intilliggande 
gata. Detta kan medföra att belysningen är 
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis 
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksä-
kerhetsproblem då cyklisten får svårt att upp-
täcka hinder eller andra trafikanter på vägen. 
Även framkomligheten påverkas då cyklisten 
tvingas sänka hastigheten för att undvika 
olyckor.  

Vägvisning
Stråket är vägvisat.

Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. Cykelinfrastruktur föreslås anläggas 
längs blandtrafiksträckan vid Åkeshov och den 
saknade länken vid Bergslagsplan.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 30 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med. 

Hässelbystråket

Total längd 15,8 km

Passager 23 st

Framkomlighetsproblem 41 st

Passager/km 1,6 st/km

Framkomlighetsproblem/km 2,9 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip 2,4 %

Blandtrafik 4,1 %

Cykelbana 12,9 %

GC-bana m separation 22,2 %

GC-bana u separation 56 %

Saknad länk 4,8 %
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Torshamnsgatan i Kista.

Kistastråket vid Kistamässan.

Genomgående cykelbana i Kista.

11. Kistastråket

Sträckning

Kistastråket är 5,9 km långt och sträcker sig 
mellan Trafikplats Kista i sydöstra Kista och 
Akalla. Stråket angör Kymlingestråket och 
Märstastråket i söder och Vällingbystråket 
stråket i norr. 

Följer Torshamnsgatan genom Kista industri-
område och passerar Kistamässan och Hele-
nelunds pendeltågsstation. Vid Husby korsar 
stråket Hanstavägen och följer Finlandsgatan 
in i Akalla industriområde.

Stråket är utformat med cykelbana eller cykel-
väg, smalare än 4,3 m. I Akalla saknar stråket 
separation mellan fotgängare och cyklister men 
i Kista finns sträckor där cyklister och gående 
skiljs åt med målad linje eller olika typer av 
beläggning. Utformningen med smal en smal 
yta för cyklister tvingar cyklisten till ständiga 
inbromsningar, hastighetsanpassningar vid 
möten och omkörningar. Framkomligheten 
längs stråket är som helhet begränsad.

Passager
På 6 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett 
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är att betrakta som lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar. 

In- och utfarter
På sträckan genom Kista industriområde pas-
serar stråket ett antal in- och utfarter till par-
keringar. En del av dessa är korrekt utformade 
med genomgående cykelbana men 5 av dem 
saknar genomgående cykelbana vilket innebär 
risk för kollision mellan bil och cyklist vid has-
tigt uppkomna situationer.

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Vid Kistamässan finns en kort sträcka där 
cykelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas 
cykla i blandtrafik.

Mellan Torshamnsgatan och Trafikplats Kista 
finns i dagsläget en saknad länk där gång- och 
cykelbana kommer att anläggas inom ramen för 
projektet E18 Hjulsta-Kista.

Utöver ofullständig bredd längs stråket har ett 
antal framkomlighets- och trafiksäkerhetspro-
blem identifierats.
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Växtlighet i kurva Tunnlar i Akalla.

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 2 signalreglerade korsningar. 
Trafiksignaler används för att reglera stora 
trafikflöden och för att fördela framkomlighe-
ten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat 
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen 
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov 
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa 
väntetider och ge upphov till försämrad fram-
komlighet. Saknas exempelvis detektering 
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. 
överanmälan där medlöpande cykelsignal får 
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cy-
klisten att stanna vid tryckknappen i onödan. 
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där 
tidssättningen inte har anpassats efter cyklis-
tens hastighet och därmed tvingar cyklisten till 
återkommande stopp i på varandra följande 
korsningar.  

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor 
med radier mindre än 40 m. Många av dem 
finns i anslutning till passager av tvärgator. 
Den bristfälliga utformningen beror ofta på 
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på 
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel. 
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken 
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är 
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en 
ogen sträckning med liten omsorg för cyklis-
tens anspråk på god framkomlighet. Ständigt 
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten 

tvingas till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte köra av 
vägen, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet. 

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohind-
er inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.  

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlighets-

problem som trafiksäkerhetsproblem. Ett åter-
kommande exempel är växtlighet som finns för 
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor 
eller i anslutning till korsningar. Andra typer 
av hinder som begränsar sikten kan vara mu-
rar, plank, fasader eller tunnlar. Återkomman-
de siktproblem tvingar cyklisten till upprepade 
inbromsningar och anpassning av hastigheten 
för att inte riskera kollisioner med andra trafi-
kanter, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.

Tunnlar
I Akalla passerar stråket en plats där två tun-
nelmynningar för korsande cykelvägar ligger 
mycket nära varandra med tvära kurvor och be-
gränsad sikt i tillfarterna som följd. Korsande 
gång- och cykeltrafik som plötsligt kan dyka 
upp ur medför risk för kollisioner. Tillfarterna 
till korsningen är kuperade vilket leder till att 
cyklister kan hålla hög hastighet vid tunneln, 
något som gör att skadorna vid en eventuell 
kollision kan bli allvarliga.
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Kistastråket

Total längd 5,9 km

Passager 15 st

Framkomlighetsproblem 15 st

Passager/km 3,0 st/km

Framkomlighetsproblem/km 3,0 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

3,7 %

Blandtrafik 5,4 %

GC-bana m separation 24,4 %

GC-bana u separation 59,9 %

Saknad länk 10,3 %

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst. 

Vägvisning
Stråket är delvis vägvisat och vägvisningen bör 
därför ses över.

Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. 

Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs 
blandtrafiksträckan vid Kistamässan.

Vidare förslås att en förlängning av stråket 
mellan Akalla och Jakobsberg över den plane-
rade bebyggelsen på Barkarbyfältet utreds. En 
sådan koppling skulle integrera den nya bebyg-
gelsen på Barkarbyfältet med det regionala 
cykelvägnätet samtidigt som cykelpendlare som 
kommer från Jakobsbergshållet får en gen och 
bra förbindelse med Kista.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 11,5 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med. Se bilaga för utförligare beskrivning 
av hur kostnadsuppskattningen har beräknats.
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12. Knivstastråket

Sträckning 

Knivstastråket är ca 8 km långt och sträcker 
sig mellan Knivsta och Märsta. Halvvägs på 
sträckan går länsgränsen mellan Stockholms 
och Uppsala län. Då potentialen för arbets-
pendling med cykel mellan orterna bedöms hög 
har stråket pekats ut i den regionala cykelpla-
nen trots att en del av sträckan går utanför 
Stockholms län. Stråket angör Sigtunastråket, 
Märstastråket och Arlandastråket i Märsta. 

Stråket följer Forsbyvägen och Västra Bangatan 
på hela sträckan mellan Knivsta och Märsta.

Knivstastråket går i huvudsak på oseparerad 
gång- och cykelbana inne i Märsta tätort och ca 
1 km norr därom. På ett kort avsnitt inne i Mär-
sta går stråket i blandtrafik. På sträckan mellan 
tätorterna går stråket uteslutande i blandtrafik. 
Den del av stråket som går i Knivsta tätort har 
inte inventerats.  

Beskrivning

Den del av stråket som går genom Märsta 
tätort är utformat med cykelbana som inte 
uppfyller utformningsprinciperna för regionala 
cykelstråk. Detta betyder att cyklisten tvingas 
till ständiga inbromsningar och hastighetsan-
passningar vid möten och omkörningar och att 
framkomligheten längs stråket är begränsad.  

Den långa blandtrafiksträckan mellan Märsta 
och Knivsta är att betrakta som en saknad länk 

och det går inte att tryggt och säkert cykla mel-
lan de två orterna.  

Utöver blandtrafiksträckorna, ofullständig 
bredd och avsaknad av separering mellan cy-
klister och fotgängare har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats. 
Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Passager
På sträckan finns ett antal platser där stråket 
passerar gator och infarter till parkeringsytor 
som saknar hastighetssäkrade passager och 
där biltrafiken har företräde gentemot cyklis-
ter. Avsaknad av hastighetssäkring innebär 
att fordon kan passera en cykelöverfart i hög 
hastighet. Något som har stor inverkan på tra-
fiksäkerheten, framförallt när det gäller kon-
sekvenserna vid en kollision. Dessutom ökar 
risken för olyckor vid ökad hastighet eftersom 
förarens möjlighet att hinna reagera och av-
värja en eventuell olycka minskar.

Många av in- och utfarterna har begränsad 
sikt mot cykelbanan där växtlighet skymmer 
sikten för bilar som ska svänga ut på vägen. 
Detta innebär risk för kollision mellan bil och 
cyklist vid hastigt uppkomna situationer. Det 
sammantagna antalet in- och utfarter utgör ett 
framkomlighetsproblem då det tvingar cyklis-
ten till hastighetsanpassning och försiktighet 
på en stor del av sträckan.

Busshållplatser
Längs stråket finns två busshållplatser med 

bristande utformning. Hållplatserna delar ytan 
med gång- och cykelbanan vilket medför risk 
för kollisioner mellan gående och cyklister. 

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysningen avsedd för 
fordonstrafiken. Detta kan medföra att belys-
ningen är ojämn och att vissa partier delvis är 
mörklagda. Sträckan mellan tätorterna saknar 
belysning. Bristande belysning är ett trafiksä-
kerhetsproblem då cyklisten får svårt att upp-
täcka hinder eller andra trafikanter på vägen. 
Även framkomligheten påverkas då cyklisten 
tvingas sänka hastigheten för att undvika 
olyckor.  

Vägvisning
Stråket saknar enhetlig och kontinuerlig väg-
visning och det är svårt att hitta rätt väg för 
den som cyklar sträckan för första gången.
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Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs hela 
sträckan mellan Märsta och Knivsta för att 
möjliggöra cykling mellan de två orterna.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 26 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med. 

Knivstastråket

Total längd 7,5 km

Passager 17 st

Framkomlighetsproblem 10 st

Passager/km 9,6 st/km

Framkomlighetsproblem/km 5,6 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0 %

Blandtrafik 76,2 %

GC-bana u separation 23,8 %
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Kungsängenstråket vid Byleden i Järfälla.

Blandtrafik vid bro i Stäket.

13. Kungsängentråket

Sträckning

Kungsängenstråket är 24,5 km långt och 
sträcker sig mellan Ulvsundaplan och Kungs-
ängen. Stråket går genom Stockholm stad, 
Järfälla och Upplands-Bro. Vid Ulvsundaplan 
angör Kungsängenstråket Hässelbystråket. 
Stråket går genom Ulvsunda förbi Bromma 
flygplats och vidare genom villabebyggelse i 
Bällsta, där det korsar Bällstastråket. 

Stråket går sedan vidare genom Spånga förbi 
Spånga station mot Skälby/Barkarby och Ja-
kobsberg. Längs sträckan angörs de tvärgående 
regionala stråken Spångastråket, Vällingbystrå-
ket och Skälbystråket. Vid Åkervägens indu-
striområde strax norr om Jakobsbergs station 
planeras en ny Gång- och cykelbro över järnvä-
gen som kommer att räta ut stråkets sträckning 
betydligt.

Stråket fortsätter sedan förbi Kallhäll och Stä-
ket där det tvärgående regionala stråket Roteb-
roleden angörs. Mellan Stäket och Kungsängen 
följer stråket Enköpingsvägen innan det når sin 
slutpunkt vid Kungsängens station där Brostrå-
ket angörs.

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är utformat med cykelbana eller cykel-
väg, smalare än 4,3 m. Stråket saknar oftast 
separation mellan fotgängare och cyklister 
men det finns korta sträckor där cyklister och 
gående skiljs åt med målad linje eller olika ty-
per av beläggning. Utformningen med en smal 
yta för cyklister tvingar cyklisten till ständiga 
inbromsningar, hastighetsanpassningar vid 
möten och omkörningar. Framkomligheten 
längs stråket är som helhet begränsad.

Norr om Kallhälls station finns drygt 1 km 
friliggande Gång- och cykelväg som inte är 
asfalterad.

Längs stråket finns ett antal sträckor där cy-
kelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas 
cykla i blandtrafik, t ex Gamla Bromstensvä-
gen, Dagsverksvägen och förbi Spånga station. 
Vid Spånga station är trafikmiljön komplex 
med busstorg och flera passager. Under rus-
ningstid är många fotgängare i rörelse.

I nuläget saknas en fungerande koppling mel-
lan Avestagatan i Stockholm och Byleden i 

Järfälla. Cyklister tvingas välja mellan att ta en 
omväg längs Fagerstagatan förbi två signalreg-
lerade korsningar för att sedan köra i blandtra-
fik genom ett par kvarter i Skälby eller köra på 
de smala trottoarerna alternativt i blandtrafik 
längs Ekvägen (12000 fordon/dygn).

Vid den öppningsbara bron vid Stäket upphör 
Gång- och cykelvägen och övergår i blandtrafik. 
En cyklist som kommer österifrån från Kallhäll 
tvingas göra två sidbyten i blandtrafik för att 
undvika att cykla i mötande trafiks körfält.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 

bredd längs stråket, har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

Passager
På 20 platser passerar stråket gator som 
saknar hastighetssäkrade passager, samt 16 
in- och utfarter, där biltrafiken har företräde 
mot cyklister. Endast ett fåtal av dessa gator 
tillhör huvudvägnätet medan övriga gator är 
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lokalgator med litet anspråk på god framkom-
lighet. Avsaknad av hastighetssäkring innebär 
att fordon kan passera en cykelöverfart i hög 
hastighet. Något som har stor inverkan på tra-
fiksäkerheten, framförallt när det gäller kon-
sekvenserna vid en kollision. Dessutom ökar 
risken för olyckor vid ökad hastighet eftersom 

förarens möjlighet att hinna reagera och av-
värja en eventuell olycka minskar. 

Exempelvis har den nyanlagda gång- och cykel-
banan förbi Bromma Blocks många problem. 
Gång- och cykelbanan är smal och flera pas-
sager över infarter till butikernas lastplatser är 
dåligt utformade med avsmalningar och stolpar 
placerade i cykelbanan. 

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 9 signalreglerade korsningar. 
Trafiksignaler används för att reglera stora 
trafikflöden och för att fördela framkomlighe-
ten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat 
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen 
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov 
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa 
väntetider och ge upphov till försämrad fram-
komlighet. Saknas exempelvis detektering 
för cykeltrafik, eller om signalen inte har s.k. 
överanmälan där medlöpande cykelsignal får 
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cy-
klisten att stanna vid tryckknappen i onödan. 
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där 
tidssättningen inte har anpassats efter cyklis-
tens hastighet och därmed tvingar cyklisten till 
återkommande stopp.   

Busshållplatser
Längs stråket finns 8 busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande problem 
utgörs av att cykelbanan leds förbi hållplat-
serna genom kraftiga sidledsförflyttningar och 
tvära kurvor, att väderskydden är placerade 
så att de skymmer sikten och därmed medför 
risk för kollision mellan gående och cyklister, 
samt att väderskydden ofta står placerade med 

otillräckligt avstånd från cykelbanan med risk 
för påkörning. 

Tvära kurvor
Längs stråket har 14 tvära kurvor med radier 
mindre än 40 m identifierats. Många av dem 
finns i anslutning till passager av tvärgator. 
Ofta beror den bristfälliga utformningen på att 
gång- och cykelbanan följer bilvägen in på tvär-
gatan och ansluter till passagen i en vinkel som 
gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken och 
därmed får svårt att upptäcka bilar som är på 
väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning även ett trafiksäkerhetsproblem. 

I andra fall har cykelbanan dragits i en ogen 
sträckning med liten omsorg för cyklistens an-
språk på god framkomlighet. Ständigt återkom-
mande tvära kurvor gör att cyklisten tvingas 
till upprepade inbromsningar och anpassning 
av hastigheten för att inte köra av vägen, något Cykelöverfart vid Jakobsbergs station.

Ulvsundavägen - cykelöverfart vid utfart från 
lastplats

Tvär kurva och smal utformning vid Jakobsbergs 
station.
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som påverkar framkomligheten längs stråket 
som helhet.  

Hinder
Längs sträckan finns 13 hinder såsom bom-
mar och betongsuggor placerade i cykelbanan. 
Dessa hinder utgör ett trafiksäkerhetsproblem 
då det finns stor risk att cyklister kolliderar 
med dem eftersom de är svåra att upptäcka i 
mörker eller vid exempelvis vid möten. 

Fasta sidohinder

utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem och 
medför risk för personskada vid händelse av 
avkörning från cykelbanan. Med många fasta 
hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att 
hålla en låg hastighet vilket även innebär att 
hindren påverkar framkomligheten längs strå-
ket som helhet.   

Stråket längs Ulvsundavägen genom Ulvsunda 
har en generellt sett mycket dålig utformning 
för cykeltrafik. Stråket går på smal dubbelrik-
tad gång- och cykelbana där det finns flera fas-
ta hinder (stolpar och träd), dåligt utformade 
passager och konfliktpunkter med fotgängare. 

hastigheten för att inte riskera kollisioner med 
andra trafikanter, något som påverkar fram-
komligheten längs stråket som helhet.

Betongsugga på gång och cykelbanan nära 
Kungsängens station.

Ulvsundavägen.

Dålig sikt pga växtlighet.

Tunnel i Veddesta. 

Längs stråket finns många fasta sidohinder 
inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
staket, räcken, plank, träd och buskage. Det 
samlade antalet fasta hinder längs sträckan 

Siktproblem
På 7 platser längs stråket är sikten i kurvor 
eller i anslutning till korsningar begränsad på 
grund av växtlighet som finns för nära cykelvä-
gen, något vilket medför såväl framkomlighets-
problem som trafiksäkerhetsproblem. Åter-
kommande siktproblem tvingar cyklisten till 
upprepade inbromsningar och anpassning av 

Tunnlar
Stråket passerar två tunnlar i Veddesta med 
tvära kurvor och begränsad sikt i tillfarterna 
vilket medför risk för kollisioner. Strax norr 
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om Spånga station passerar stråket också en 
tunnel som ansluter till korsande cykelbanor, 
något som tvingar cyklisten till onödiga höjd-
ledsförflyttningar som skulle kunna undvikas 
om stråket istället löpte över den aktuella tun-
neln, parallellt med bilvägen. Korsande gång- 
och cykeltrafik som plötsligt kan dyka upp ur 
tunnlarna innebär också risk för kollisioner.  

Belysning
Generellt sett har stråket god belysning där 
både trafikanterna och vägen blir upplyst men 
på vissa sträckor utnyttjas endast spilljus från 
belysning vid intilliggande gata. Detta medför 
att belysningen är ojämn och vissa partier är 
helt eller delvis mörklagda. Bristande belysning 
medför ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten 
får svårt att upptäcka hinder eller andra trafi-
kanter på vägen. Även framkomligheten påver-
kas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för 
att undvika olyckor.   

På en sträcka av 1200 m saknas belysning helt 
vilket medför att det är mycket besvärligt att 
färdas längs cykelvägen i mörker. Även om 
cyklisten är utrustad med belysning räcker den 
oftast inte för att lysa upp en mörk väg utan 
den är snarare avsedd för att göra cyklisten 
synlig för andra trafikanter. 

Vägvisning
Stråket är endast delvis vägvisat och vägvis-
ningen bör ses över.

Åtgärdsförslag

Cykelinfrastruktur (enligt utformningsprincip) 
föreslås anläggas längs de blandtrafiksträckor 
som löper genom Spånga och vid den saknade 
länken Ekvägen i Järfälla.

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar.

Kungsängenstråket

Total längd 24,5 km

Passager 61 st

Framkomlighetsproblem 42 st

Passager/km 3,1 st/km

Framkomlighetsproblem/km 2,1 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0,8 %

Blandtrafik 11,7 %

GC-bana m separation 19,7 %

GC-bana u separation 60,3 %

Saknad länk 8,2 %

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 51 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.  
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14. Kymlingestråket

Sträckning

Kymlingestråket är 7,9 km långt och sträcker 
sig mellan Sundby i Spånga och sydöstra Kista. 
Stråket angör Kungsängenstråket i söder och 
Kistastråket i norr. Stråket går genom villabe-
byggelse i Sundby och Bromsten förbi Rinkeby 
trafikplats där stråket angör Sundbybergs-
stråket och korsar Hjulsta-/Bergshamrastrå-
ket. Därefter följer det Kymlingelänken vidare 
mot Kista där det slutar vid Torshamnsgatan. 
Sträckan längs Kymlingelänken löper genom 
Igelbäckens kulturreservat.

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Två längre saknade länkar i Bromsten och 
längs Kymlingelänken gör att en stor del av 
stråket saknar cykelinfrastruktur. Övriga delar 
av stråket är utformade med cykelbana eller 
cykelväg, smalare än 4,3 m. Sträckan längs 
Kymlingelänken mellan Rinkeby och Ärvinge 
är belagd med grus. Stråket saknar separation 
mellan fotgängare och cyklister. Detta betyder 
att cyklisten tvingas till inbromsningar och 
hastighetsanpassningar vid möten och omkör-
ningar och att framkomligheten längs stråket 
är begränsad.  

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar en signalreglerad korsning. 
Trafiksignaler används för att reglera stora 
trafikflöden och för att fördela framkomlighe-
ten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat 
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen 
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov 
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa 
väntetider och ge upphov till försämrad fram-
komlighet. Saknas exempelvis detektering 
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. 
överanmälan där medlöpande cykelsignal får 
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cy-
klisten att stanna vid tryckknappen i onödan. 
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där 
tidssättningen inte har anpassats efter cyklis-
tens hastighet och därmed tvingar cyklisten till 
återkommande stopp i på varandra följande 
korsningar.  

Åtgärdsförslag

Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs 
de saknade länkarna. Utöver den föreslagna 
utbyggnaden av föreslås generellt att stråket 
rustas upp för att nå föreslagen utformnings-
princip gällande bredd, separation, belysning 
och beläggning. Siktproblem och hinder ska 
byggas bort så långt det är möjligt och passager 
ska hastighetssäkras. Signalöversyn ska göras i 
signalreglerade korsningar. 

När stråket byggs ut är det viktigt att passagen 
förbi Trafikplats Rinkeby utformas så att inga 
onödiga framkomlighetsproblem uppstår i 
form av omvägar och onödiga höjdledsförflytt-
ningar.

Vidare förslås att en förlängning av strå-
ket mellan Bällstavägen och Mamrevägen i 
Bromsten utreds. En sådan koppling skulle ge 
boende i Annedal och den planerade bebyggel-
sen vid Solvalla en gen och bra förbindelse med 
Kista.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas till 
26,5 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med. 

Kymlingestråket

Total längd 7,9 km

Passager 1 st

GC-bana m separation 5,2 %

GC-bana u separation 28,7 %

Saknad länk 66,1 %
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Problematisk passage av Norra Hamnvägen.

15. Lidingöstråket

Sträckning

Lidingöstråket är ca 16 km långt och sträcker 
sig mellan Lidingö och Kungsbroplan i centrala 
Stockholm. Stråket har två grenar på Lidingö, 
den ena går till Rudboda på norra delen av ön 
och den andra går till Larsberg på den södra 
delen av ön.  Stråket angör Hjorthagenstråket 
vid Ropsten, Värtanstråket vid Värtahamnen, 
Valhallavägenstråket vid Valhallavägen, Tä-
bystråket vid Birger Jarlsgatan, Hagastråket 
vid Sveavägen, Solnastråket vid Vasagatan 
samt Sundbybergsstråket vid Kungsbroplan. 
Stråket löper längs Kungsgatan mellan Kungs-
broplan och Stureplan, längs Sturegatan mel-
lan Stureplan och Stadion, längs Lidingövägen 
mellan Stadion och Värtahamnen och längs 
Norra Hamnvägen mellan Värtahamnen och 
Ropsten. På Lidingö går stråket längs Islinge 
hamnväg och Norra Kungsvägen till Rudboda, 
medan grenen till Larsberg går på friliggande 
gång- och cykelväg. Stråket går genom tät 
stadsbebyggelse på sträckan mellan Kungsbro-
plan och Stadion och på övriga sträckan längs 
vägar med tydlig genomfartskaraktär. 

Beskrivning

På Lidingöstråket möts cyklisten av en ständigt 
varierande utformning och utformningsprin-
cip. Dubbelriktad och oseparerad gång- och 
cykelväg varvas med enkelriktad och separe-
rad gång- och cykelbana, dubbelriktad cykel-
bana, enkelriktad cykelbana, blandtrafik och 
cykelfält. Generellt är stråket utformat med 

cykelinfrastruktur som inte uppfyller utform-
ningsprincipen för regionala cykelstråk. Detta 
betyder att cyklisten tvingas till ständiga 
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid 
möten och omkörningar och att framkomlighe-
ten längs stråket är begränsad. De många sek-
tionsväxlingarna gör att kontinuiteten i stråket 
är dålig och sträckan är svårorienterad för 
den som cyklar den för första gången. Utöver 
bristande kontinuitet och ofullständig bredd 
har en mängd framkomlighets- och trafiksäker-
hetsproblem identifierats. Denna beskrivning 
sammanfattar generella brister i nuvarande 
utformning som har identifierats i samband 
med inventering. Samtliga brister redovisas i 
det tillhörande kartmaterialet (finns även att 
tillgå i digital form).

Passager

På sträckan mellan Näset och Lidingöbron 
passerar stråket många gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast en av 
dessa gator, Kyttingevägen, tillhör huvudväg-
nätet medan övriga gator är lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet. Något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten, 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar. 

I höjd med Värtahamnen passerar stråket 
Norra hamnvägen i en överfart som är illa ut-
formad med onödigt tvära kurvor.

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 20 signalreglerade korsningar. 
Trafiksignaler används för att reglera stora 
trafikflöden och för att fördela framkomlighe-
ten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat 
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen 
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov 
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa 
väntetider och ge upphov till försämrad fram-
komlighet. Saknas exempelvis detektering 
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. 
överanmälan där medlöpande cykelsignal får 
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cy-
klisten att stanna vid tryckknappen i onödan. 
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där 
tidssättningen inte har anpassats efter cyklis-
tens hastighet och därmed tvingar cyklisten till 
återkommande stopp.   

Vid Tegeluddsvägen finns en mycket illa utfor-
mad passage där cyklisten har dålig sikt mot 
korsande trafik samtidigt som det är lätt att 
missuppfatta trafiksignalen eftersom cykelba-
nan möter signalen i samma vinkel som körfäl-
tet.
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Trafiksignal på Sturegatan. Går det att hitta en 
annan lösning för cykeltrafiken?

Belysningsstolpe mitt i gång- och cykelbanan vid 
Lidingövägen. 

I höjd med Tegeluddsvägen har en betongsugga 
placerats mitt i gång- och cykelbanan. 

Vid Tegeluddsvägen står ett väderskydd mitt i 
cykelbanan och skymmer sikten. 

Längs stråket finns också en mängd sidohinder 
inom skyddsavståndet på 1 m från beläggnings-
kant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, väg-
skyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, träd 
och buskage. Det samlade antalet fasta hinder 
längs sträckan utgör ett allvarligt trafiksäker-
hetsproblem och medför risk för personskada 
vid händelse av avkörning från cykelbanan. 
Med många fasta hinder nära cykelbanan 
tvingas cyklisten att hålla en låg hastighet vil-
ket även innebär att hindren påverkar fram-
komligheten längs stråket som helhet.   

bromsningar och anpassning av hastigheten för 
att inte riskera kollisioner med andra trafikan-
ter, något som påverkar framkomligheten längs 
stråket som helhet.

Siktproblem
Stråket passerar ett flertal platser på Lidingö 
där sikten är begränsad vilket medför såväl 
framkomlighetsproblem som trafiksäker-
hetsproblem. Ett återkommande exempel är 
växtlighet som begränsar sikten i kurvor eller 
i anslutning till korsningar. Återkommande 
siktproblem tvingar cyklisten till upprepade in-

Tvära kurvor
Längs stråket finns ett antal tvära kurvor med 
radier mindre än 40 m där cykelbanan dragits 
i en sträckning med liten omsorg för cyklis-
tens anspråk på god framkomlighet. Ständigt 
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten 
tvingas till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte köra av 
vägen, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.  

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och cykel-
banan är upplyst. På sträckan mellan Kyttinge-
vägen och Näset samt längs Norra hamnvägen 
saknas belysning för cykelbanan. Bristande 
belysning medför ett trafiksäkerhetsproblem 

Hinder 
Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
räcken, staket, betongsuggor och stolpar pla-
cerats i, eller mycket nära, cykelbanan. Detta 
innebär allvarliga trafiksäkerhetsproblem då 
det finns stor risk att cyklister kolliderar med 
dem. Hindren är särskilt svåra att upptäcka 
i mörker eller vid situationer som kräver att 
uppmärksamheten riktas åt ett annat håll, ex-
empelvis vid möten. 
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Längs Norra hamnvägen saknas belysning för 
cykelbanan.

då cyklisten får svårt att upptäcka hinder eller 
andra trafikanter på vägen. Även framkom-
ligheten påverkas då cyklisten tvingas sänka 
hastigheten för att undvika olyckor.

Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Sikt-
problem och hinder ska byggas bort så långt 
det är möjligt och passager ska hastighetssäk-
ras. Signalöversyn ska göras i signalreglerade 
korsningar. Ny cykelinfrastruktur föreslås 
längs blandtrafiksträckorna på Kungsgatan och 
Sturegatan.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 36 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.   

Lidingöstråket

Total längd 15,9 km

Passager 38 st

Framkomlighetsproblem 120 st

Passager/km 2,8 st/km

Framkomlighetsproblem/km 9,0 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

5,2 %

Blandtrafik 15,7 %

Cykelbana 8,2 %

Cykelfält 2,5 %

Enkelr GC-bana m separation 2,8 %

GC-bana m separation 44,4 %

GC-bana u separation 26,5 %
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Anslutning på stig mellan Gribbylund och Visinge. Hinder på cykelbanan i Gribbylund (Torpängsvä-
gen).

16. Löttingestråket

Sträckning

Löttingestråket är 5,7 km långt och sträcker sig 
mellan Arninge och Visinge i Täby kommun. 
Stråket ansluter till Åkersbergastråket och 
Arningestråket i öster och Täbystråket i väster. 
Väster om Arninge följer stråket Ullnavägen 
där cykelbana saknas. Det passerar Löttinge-
lund och Gribbylund innan det slutar i Visinge.  
Stråket löper parallellt med Löttingelundsvä-
gen mellan Arningevägen och öster om Furu-
vägen, där stråket leds in genom bostadsområ-
den i Gribbylund. Stråket går också genom ett 
skogsparti på grusad stig innan det ansluter till 
Täbystråket. 

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är i sin helhet är utformat med cykel-
bana eller cykelväg, smalare än 4,3 m. Strå-
ket saknar separation mellan fotgängare och 
cyklister. Detta betyder att cyklisten tvingas till 
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid 
möten och omkörningar och att framkomlighe-
ten längs stråket är begränsad.   

Längs stråket finns ett antal sträckor där cy-
kelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas 
cykla i blandtrafik, t ex längs med Ullnavägen. 
Mellan Hägerneholm och en bit från Arninge-
vägen finns en kort, ogen sträcka med gång- 
och cykelbana och anslutningen är svår att 
upptäcka från öster. 

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

Passager
Stråket passerar Torpängsvägen i Gribbylund 
en korsning som inte är hastighetssäkrad och 
där biltrafiken har företräde gentemot cyklis-
ter. Istället har en grind monterats för sänka 
cyklisternas hastighet. Torpängsvägen är att 
betrakta som lokalgata med litet anspråk på 
god framkomlighet. Avsaknad av hastighets-
säkring innebär att fordon kan passera en 
cykelöverfart i hög hastighet, något som har 
stor inverkan på trafiksäkerheten framförallt 
när det gäller konsekvenserna vid en kollision. 
Dessutom ökar risken för olyckor vid ökad 
hastighet eftersom förarens möjlighet att hinna 
reagera och avvärja en eventuell olycka mins-
kar. 
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Busshållplatser
Längs stråket finns två busshållplatser där cy-
kelbanan leds bakom hållplatsen och är mycket 
smal.  

personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

På stråket finns också en grind monterad i 
korsningen med Torpängsvägen.

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten be-
gränsad vilket medför framkomlighetsproblem 
som trafiksäkerhetsproblem. Ett återkomman-
de exempel är växtlighet som finns för nära 
cykelvägen och begränsar sikten i kurvor eller 
i anslutning till korsningar. Andra typer av 
hinder som begränsar sikten kan vara murar, 
plank, fasader eller tunnlar. Återkommande 
siktproblem tvingar cyklisten till upprepade 
inbromsningar och anpassning av hastigheten 
för att inte riskera kollisioner med andra trafi-
kanter.

Tunnlar
Stråket passerar två tunnlar med tvära kurvor 
och begränsad sikt i tillfarterna vilket medför 
risk för kollisioner. På två platser passerar 
stråket också tunnlar som ansluter till kor-
sande cykelbanor, något som tvingar cyklisten 
till onödiga höjdledsförflyttningar som skulle 
kunna undvikas om stråket istället löpte över 
den aktuella tunneln, parallellt med bilvägen. 
Korsande gång- och cykeltrafik som plötsligt 
kan dyka upp ur tunnlarna medför också risk 
för kollisioner.   

Tvära kurvor och fasta hinder i Löttingelund.

Fasta hinder, här i form av plank. Nere i backen 
ansluter en gång- och cykeltunnel vilket ger strå-
ket en ogen strckning.

Tvära kurvor
Längs stråket finns tvära kurvor med radier 
mindre än 40 m. Några finns i anslutning till 
passager av tvärgator, men oftast har cykel-
banan dragits med en ogen sträckning med 
liten omsorg för cyklistens anspråk på god 
framkomlighet. Ständigt återkommande tvära 
kurvor gör att cyklisten tvingas till upprepade 
inbromsningar och anpassning av hastigheten 
för att inte köra av vägen, något som påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.  

Fasta sidohinder
Längs stråket finns fasta sidohinder inom 
skyddsavståndet på 1,0 m från beläggnings-
kant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 

vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för Trångt vid busshållplatsen vid Löttingelundsvä-

gen. 
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Dålig sikt i vid anslutande gång- och cykeltunnel 
(från vänster i bilden).

 Belysning

Längs stora delar av stråket saknas belysning 
avsedd för cykelvägen, istället utnyttjas spilljus 
från belysning vid intilliggande gata. Detta kan 
medföra att belysningen är ojämn och att vissa 
partier är helt eller delvis mörklagda. Bristande 
belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cy-
klisten får svårt att upptäcka hinder eller andra 
trafikanter på vägen. Även framkomligheten 
påverkas då cyklisten tvingas sänka hastighe-
ten för att undvika olyckor.  

Vägvisning
Stråket är vägvisat.

Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. När det 
gäller beläggning avser det främst en sträcka 
på ca 200 m innan stråket når Bergtorpsvägen, 
som idag går på en stig.  Siktproblem och hin-
der ska byggas bort så långt det är möjligt och 
passager ska hastighetssäkras.   

Ny cykelbana bör byggas mellan Arninge och 
Arningevägen. En ev dragning parallellt Ullna-
vägen bör studeras närmare. Även alternativet 
ny cykelbana parallellt med Arningevägen 
mellan Ullnavägen och Kundvägen samt en ny 
gen sträckningen parallellt med Löttingelunds-
vägen mellan gångtunneln öster om Furuvägen 
(där cykelbanan vikar av mot bostadsområdet 
i Gribbylund) och Bergtorpsvägen föreslås 
utredas.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 13 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.     

På Ullnavägen saknas belysning helt vilket 
medför att det är mycket besvärligt att färdas 
längs cykelvägen i mörker. Även om cyklisten 
är utrustad med belysning räcker den oftast 
inte för att lysa upp en mörk väg utan den är 
snarare avsedd för att göra cyklisten synlig för 
andra trafikanter. 

Löttingestråket

Total längd 5,7 km

Passager 5 st

Framkomlighetsproblem 18 st

Passager/km 1,2 st/
km

Framkomlighetsproblem/km 4,4 st/
km

Andel som uppfyller 
utformningsprincip

0 %

Blandtrafik 27,7 %

Föreslagen ny sträckning 14,1 %

GC-bana m separation 0 %

GC-bana u separation 72,3 %
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En av många passager där hastighetssäkring 
saknas. 

17. Märstastråket

Sträckning

Märstastråket är ca 39 km långt och sträcker 
sig mellan Märsta och Stockholm. Stråket pas-
serar Rosersberg, Upplands Väsby, Rotebro, 
Sollentuna och Solna och utgör ett av länets 
viktigaste stråk för arbetspendling. Stråket 
utgör även en viktig delsträcka i förbindelsen 
mellan Kista och Stockholm innerstad. 

Märstastråket har flera kopplingar till andra 
regionala cykelstråk och är därför viktigt för 
cykelvägnätet som helhet. Stråket angör Sigtu-
nastråket, Knivstastråket och Arlandastråket 
i Märsta, Rotebroleden i Rotebro, Sollentu-
nastråket och Vällingbystråket i Sollentuna, 
Kistastråket och Kymlingestråket i Helenelund, 
Hjulsta-Bergshamrastråket vid Enköpingsvä-
gen, Huvudstastråket vid Hagalund och Sol-
nastråket vid Solnavägen. I Upplands Väsby 
finns även en koppling från stråket till de 
centrala delarna av kommunen. 

Stråket löper parallellt med Norrsundavägen, 
Stockholmsvägen, Norrvikenleden, Bagar-
byvägen, Sollentunavägen, E4, Kolonnvägen 
och avslutningsvis längs friliggande gång- och 
cykelväg den sista biten fram till Solnavägen. 
Stråket går omväxlande genom bostadsbebyg-
gelse, verksamhetsområden, park- och natur-
mark. Stråkets utformning varierar mellan 
friliggande, oseparerad, gång- och cykelväg 
och oseparerad gång- och cykelbana. Det finns 
också ett antal sträckor som löper i blandtrafik.

Beskrivning

Stråket är generellt utformat med cykelbana 
eller cykelväg som inte uppfyller utformnings-
principerna för regionala cykelstråk. Detta 
betyder att cyklisten tvingas till ständiga 
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid 
möten och omkörningar och att framkomlighe-
ten längs stråket är begränsad.  Några sträckor 
är inte utbyggda med cykelinfrastruktur utan 
cyklisten är istället hänvisad till blandtrafik. I 
tillhörande kartmaterial finns samtliga bland-
trafiksträckor redovisade.

De många sektionsväxlingarna tillsammans 
med flera sidbyten av intilliggande bilväg gör 
att kontinuiteten i stråket är dålig och det går 
inte att ta sig fram längs sträckan utan karta. 
Några platser är extra besvärliga, särskilt som 
de saknar vägvisning:

•	 Mellan Upplands-Väsby och Rotebro, vid 
Infra City, byter stråket sida av både E4 
och Stockholmsvägen.

•	 Vid Rotebro avviker stråket från Norrvi-
kenleden och går i blandtrafik in mot Rote-
bro station där det byter sida av järnvägen. 
Stråket fortsätter därefter längs järnvägen 
och ansluter åter till Norrvikenleden efter 
ett sidbyte av E4. 

•	 Endast ett hundratal meter senare avviker 
stråket återigen från Norrvikenleden för att 
istället gå i blandtrafik på lokalgator i ett 
par km innan det åter landar på Norrviken-
leden. 

•	 Bagarbyvägen saknar cykelinfrastruktur 
och därför går stråket längs lokalgator 
och friliggande gång- och cykelbanor förbi 

Häggvik och Tureberg. 

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd har ett stort framkomlighets- och trafik-
säkerhetsproblem identifierats. Denna beskriv-
ning sammanfattar generella brister i nuvaran-
de utformning som har identifierats i samband 
med inventering. Samtliga brister redovisas i 
det tillhörande kartmaterialet (finns även att 
tillgå i digital form).

Passager
På sträckan finns ett stort antal platser där 
stråket passerar gator som saknar hastighets-
säkrade passager och där biltrafiken har före-
träde gentemot cyklister. Endast ett fåtal av 
dessa gator tillhör huvudvägnätet medan övri-
ga gator är lokalgator med litet anspråk på god 
framkomlighet. Avsaknad av hastighetssäkring 
innebär att fordon kan passera en cykelöverfart 
i hög hastighet. Något som har stor inverkan 
på trafiksäkerheten, framförallt när det gäl-
ler konsekvenserna vid en kollision. Dessutom 
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ökar risken för olyckor vid ökad hastighet 
eftersom förarens möjlighet att hinna reagera 
och avvärja en eventuell olycka minskar.

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar många signalreglerade kors-
ningar. Trafiksignaler används för att reglera 
stora trafikflöden och för att fördela fram-
komligheten mellan trafikslagen, ofta enbart 
anpassat efter biltrafikens behov. Om signal-
regleringen inte har anpassats efter cykeltrafi-
kens behov kan den tvinga cyklisten till onödigt 
långa väntetider och ge upphov till försämrad 
framkomlighet. Saknas exempelvis detektering 
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. 
överanmälan där medlöpande cykelsignal får 
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cyklis-

med bristande utformning. Återkommande 
problem är att cykelbanan leds förbi hållplat-
serna genom kraftiga sidledsförflyttningar och 
tvära kurvor, att väderskydden är placerade så 
att de skymmer sikten och därmed medför risk 
för kollision mellan gående och cyklister, samt 

av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en 
ogen sträckning med liten omsorg för cyklis-
tens anspråk på god framkomlighet. Ständigt 
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten 

Stråket passerar många signalreglerade kors-
ningar. 

Busshållplats med risk för konflikter mellan cy-
klister och fotgängare.

Passage av lokalgata genom kraftig sidledsför-
flyttning. 

Här gäller det att hålla i styret!

ten att stanna vid tryckknappen i onödan. 

Busshållplatser
Längs stråket finns ett antal busshållplatser 

att cykelbanan ibland delar utrymmet med 
själva hållplatsområdet.

Tvära kurvor
Längs stråket finns ett stort antal tvära kurvor 
med radier mindre än 40 m. Många av dem 
finns i anslutning till passager av tvärgator. 
Den bristfälliga utformningen beror ofta på 
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på 
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel. 
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken 
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är 
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
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tvingas till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte köra av 
vägen, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet. 

Hinder 
Längs stråket har ett antal hinder såsom 
bommar, stolpar och räcken placerats mitt i 
cykelbanan. Dessa hinder utgör ett allvarligt 

personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

En bom i cykelvägen hindrar framkomligheten 
och utgör en olycksrisk. 

Begränsad sikt och risk för kollisioner. På en del sträckor saknas belysning avsedd för 
cykelvägen.

Vacker belysningsarmatur, men tyvärr står lykt-
stolpen i cykelbanan med risk för påkörning. 

trafiksäkerhetsproblem då det finns stor risk 
att cyklister kolliderar med dem eftersom de är 
svåra att upptäcka, särskilt i mörker eller vid 
situationer som kräver att uppmärksamheten 
riktas åt annat håll, exempelvis vid möten. 

Längs stråket finns även ett stort antal sidohin-
der inom skyddsavståndet på 1 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, räcken, träd och buskage. Det sam-
lade antalet fasta hinder längs sträckan utgör 
ett trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlighets-
problem som trafiksäkerhetsproblem. Ett åter-
kommande exempel är växtlighet som finns för 
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor 
eller i anslutning till korsningar. Andra typer 
av hinder som begränsar sikten kan vara plank 
eller tunnlar. Återkommande siktproblem 
tvingar cyklisten till upprepade inbromsningar 
och anpassning av hastigheten för att inte ris-
kera kollisioner med andra trafikanter, något 
som påverkar framkomligheten längs stråket 
som helhet.

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysning vid intilliggande 
gata. Detta kan medföra att belysningen är 
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis 
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mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksä-
kerhetsproblem då cyklisten får svårt att upp-
täcka hinder eller andra trafikanter på vägen. 
Även framkomligheten påverkas då cyklisten 
tvingas sänka hastigheten för att undvika 
olyckor.  

Vägvisning
Stråket saknar enhetlig och kontinuerlig väg-
visning och det går inte att hitta rätt väg utan 
hjälp av karta. 

Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. Cykelinfrastruktur föreslås anläggas 
längs alla blandtrafiksträckor och stråket före-
slås få nya dragningar vid Infra City, Rotebro 
och Norrviken för att göra sträckningen genare 
och lättare att hitta. 

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 91 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.   

Märstastråket

Total längd 38,6 km

Passager 83 st

Framkomlighetsproblem 154 st

Passager/km 2,9 st/km

Framkomlighetsproblem/km 5,4 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

1,1 %

Blandtrafik 25,4 %

Föreslagen ny sträckning 9,0 %

GC-bana m separation 4,0 %

GC-bana u separation 70,5 %
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GC-bana vid Stäkets trafikplats. 

18. Rotebrostråket

Sträckning

Stråket är 8,2 km långt och sträcker sig mellan 
Stäket i Järfälla kommun och Rotebro i Sol-
lentuna kommun. Stråket är ett tvärstråk som 
angör Kungsängenstråket i väster och Märs-
tastråket i öster vilka båda är radiella in mot 
Stockholm. Stråket följer till stor del Rotebro-
leden (väg 267) och Stäketvägen.

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Längs en stor del av stråket (5,4 km) saknas 
cykelinfrastruktur och cyklisten tvingas cykla 
i blandtrafik. Den längsta sammanhängande 
blandtrafiksträckan är 4,5 km lång och ligger 

mellan trafikplats Stäket och Överby ridskola. 
Trafikverket planerar att bygga om Rotebro-
leden och samband med det kommer en ny 
cykelförbindelse parallell med trafikleden att 
byggas. Planerad byggstart är 2014.

Övriga delar av stråket är utformat med cykel-
bana eller cykelväg smalare än 4,3 m. Stråket 
saknar oftast separation mellan fotgängare och 
cyklister. Utformningen med en smal yta för 
cyklister tvingar cyklisten till ständiga in-
bromsningar, hastighetsanpassningar vid mö-
ten och omkörningar. Framkomligheten längs 
stråket är som helhet begränsad.

Åtgärdsförslag

Utöver den planerade utbyggnaden av Roteb-
roleden föreslås generellt att stråket rustas upp 
för att nå föreslagen utformningsprincip gäl-
lande bredd, separation, belysning och belägg-
ning. Siktproblem och hinder ska byggas bort 
och passager ska hastighetssäkras. Signalöver-
syn ska göras i signalreglerade korsningar.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas till 
24,6 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.  

Rotebrostråket

Total längd 8,2 km

Passager 3 st

Framkomlighetsproblem 5 st

Passager/km 1,1 st/km

Framkomlighetsproblem/km 1,8 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0,0 %

Blandtrafik 66,1 %

GC-bana u separation 33,9 %
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Sträckningen längs med Mälaren i Sigtuna. 

Passage som saknar hastighetssäkring. 

19. Sigtunatråket

Sträckning

Sigtunastråket är 9,4 km långt och sträcker sig 
mellan centrala Sigtuna och Märsta Station. 
Stråket angör Märstastråket i öster. Stråket går 
från Sigtuna längs med Mälaren och söder om 
Gamsviken, vidare upp mot väg 263 där stråket 
löper parallellt fram till strax väster om väg 
255. Där svänger stråket av från väg 263 och 
fortsätter in genom Märsta tätort, längs Sta-
tionsgatan och fram till Märsta station. Stråket 
är en mycket viktig tvärkoppling mellan Sig-
tuna och Märsta, och vidare in mot Stockholms 
centrala delar. 

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är i sin helhet är utformat med cykel-
bana eller cykelväg, smalare än 4,3 m. Strå-
ket saknar separation mellan fotgängare och 
cyklister. Detta betyder att cyklisten tvingas till 
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid 
möten och omkörningar och att framkomlighe-
ten längs stråket är begränsad.   

Längs stråket finns ett antal sträckor där cy-
kelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas 
cykla i blandtrafik, framför allt sträckor längs 
väg 263. 

Längs en sträcka  vid Märstavägen, viker cykel-
banan av och tar en omväg. En genare sträck-
ning parallellt med vägen håller på att byggas 
och färdigställs våren 2014. Under invente-
ringen identifierades en genare sträckning som 
bedöms ha stor potential längs väg 263 från 
korsning Märstavägen och österut fram till 
cirkulationsplats Uppsalavägen. Sträckningen 
skulle kunna ersätta befintlig sträckning längs 
med Mälaren. 

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

Passager
På 17 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett 

fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är att betrakta som lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar. 

In- och utfarter
På en sträcka längs Stationsgatan i Märsta 
passerar stråket ett stort antal in- och utfarter 
till villatomter. Många av dessa in- och ut-
farter har begränsad sikt mot cykelbanan där 
exempelvis häckar, murar eller plank skymmer 
sikten för bilar som ska svänga ut på vägen. 
Detta innebär risk för kollision mellan bil och 
cyklist vid hastigt uppkomna situationer.  Det 
sammantagna antalet in- och utfarter utgör 
ett betydande framkomlighetsproblem då det 
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Otydlig in- och utfart med försämrad sikt på 
grund av häckar. 

Busshållplats med bristfällig utformning för cy-
klisten.  

Räcken nära cykelbanan. 

tvingar cyklisten till hastighetsanpassning och 
försiktighet på en stor del av sträckan.

blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna 
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära 
kurvor, att väderskydden är placerade så att 
de skymmer sikten och därmed medför risk för 
kollision mellan gående och cyklister, samt att 
väderskydden ofta står placerade med otill-
räckligt avstånd från cykelbanan. 

Tvära kurvor
Längs stråket finns många av tvära kurvor 
med radier mindre än 40 m. Många av dem 
finns i anslutning till passager av tvärgator. 
Den bristfälliga utformningen beror ofta på 
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på 
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel. 
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken 
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är 
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en 
ogen sträckning med liten omsorg för cyklis-
tens anspråk på god framkomlighet. Ständigt 
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten 
tvingas till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte köra av 
vägen, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.  

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och 
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa 
hinder utgör ett trafiksäkerhetsproblem då det 
finns stor risk att cyklister kolliderar med dem 

eftersom de är svåra att upptäcka, särskilt i 
mörker vid exempelvis möten. 

Fasta sidohinder
Längs stråket finns många fasta sidohinder 
inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

Busshållplatser
Längs stråket finns 10 busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande pro-



95 (163)

Belysning i form av spilljus från intilliggande väg. 

Sporadisk vägvisning. 

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlig-
hetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett 
återkommande exempel är växtlighet som finns 
för nära cykelvägen och begränsar sikten i 
kurvor eller i anslutning till korsningar. Andra 
typer av hinder som begränsar sikten kan vara 
murar, plank, fasader eller tunnlar. Åter-
kommande siktproblem tvingar cyklisten till 
upprepade inbromsningar och anpassning av 
hastigheten för att inte riskera kollisioner med 
andra trafikanter.

Tunnlar
Stråket passerar genom en tunnel med tvära 
kurvor och begränsad sikt i tillfarterna vilket 
medför risk för kollisioner. Korsande gång- och 
cykeltrafik som plötsligt kan dyka upp ur tun-
neln medför också risk för kollisioner.       

Belysning
Stråket har sträckor med belysning där endast 
spilljus från belysning vid intilliggande gata 
utnyttjas, men det finns även belysning av-
sedd för cykeltrafiken där både trafikanterna 
och vägen blir upplyst. Detta kan medföra att 
belysningen är ojämn och att vissa partier är 
helt eller delvis mörklagda. Bristande belysning 
är ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får 
svårt att upptäcka hinder eller andra trafikan-
ter på vägen. Även framkomligheten påverkas 
då cyklisten tvingas sänka hastigheten för att 
undvika olyckor.   

Vägvisning
Stråket är sporadiskt vägvisat och vägvisningen 
bör ses över.
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Åtgärdsförslag

Längs en sträcka längs med Märstavägen, viker 
cykelbanan av och tar en omväg. En genare 
sträckning parallellt med vägen håller på att 
byggas och färdigställs våren 2014. 

Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs 
blandtrafiksträckor längs väg 263. En genare 
sträckning längs väg 263 från korsning Märs-
tavägen och österut fram till cirkulationsplats 
Uppsalavägen bedöms ha stor potential och 
föreslås utredas. 

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. 

Sigtunastråket

Total längd 9,6 km

Passager 36 st

Framkomlighetsproblem 57 st

Passager/km 4,5 st/km

Framkomlighetsproblem/km 7,2 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0 %

Blandtrafik 17,1 %

GC-bana u separation 82,9 %

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 20 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.     
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20. Skälbytråket

Sträckning

Skälbystråket är 7 km långt och sträcker sig 
mellan Hässelby villastad och Akalla. Stråket 
angör Hässelbystråket i väster och Välling-
bystråket i öster. Stråket går i villabebyggelse 
genom Hässelby villastad vidare mot Skälby 
och Barkarby. Vid Veddesta passerar stråket 
platsen dit Barkarby station ska flyttas och 
byta namn till Stockholm väst. I samband med 
att stationen byggs planeras en ny gång- och 
cykelbro över E18 och järnvägen. Stråket löper 
sedan parallellt med Norrviksvägen genom 
Kyrkbyn vidare mot Akalla. Vid Byleden i 
Järfälla korsar stråket det radiella regionala 
cykelstråket Kungsängenstråket. 

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är generellt utformat med cykelbana 
eller cykelväg som är smalare än 4,3 m och sak-
nar separation mellan fotgängare och cyklister. 
Undantaget är ett kort avsnitt där stråket pas-
serar Veddesta centrum där bredden uppfyller 
utformningsprinciperna för regionalt cykel-
stråk. Utformningen med smala cykelvägar 
tvingar cyklisten till ständiga inbromsningar 
och hastighetsanpassningar vid möten och om-
körningar och framkomligheten längs stråket 

som helhet är begränsad.

Mellan Meteorvägen och Österdalsvägen i 
Skälby saknas cykelinfrastruktur helt och cy-
klisten tvingas cykla i blandtrafik. Vägvisning 
eller annan hjälp att orientera sig längs stråket 
saknas helt och i princip bryts stråket här.

vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar. 

In- och utfarter
På sträckan längs Österdalsvägen passerar 
stråket ett antal in- och utfarter till villatomter. 
Många av dessa in- och utfarter har begränsad 
sikt mot cykelbanan där exempelvis häckar, 
murar eller plank skymmer sikten för bilar som 
ska svänga ut på vägen. Detta innebär risk för 
kollision mellan bil och cyklist vid hastigt upp-
komna situationer. Det sammantagna antalet 
in- och utfarter utgör ett betydande framkom-
lighetsproblem då det tvingar cyklisten till 
hastighetsanpassning och försiktighet på en 
stor del av sträckan.

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 3 signalreglerade korsningar. 
Trafiksignaler används för att reglera stora 
trafikflöden och för att fördela framkomlighe-
ten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat 
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen 
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov 
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa 
väntetider och ge upphov till försämrad fram-
komlighet. Saknas exempelvis detektering för 
cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. över-
anmälan där medlöpande cykelsignal får grönt 
samtidigt som biltrafiken, tvingas cyklisten att 
stanna vid tryckknappen i onödan. 

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

Passager
På 8 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett 
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är att betrakta som lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
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Cykling i blandtrafik genom villakvarter i Skälby. 



Tvära kurvor
Längs stråket finns ett antal tvära kurvor med 
radier mindre än 40 m. Många av dem finns 
i anslutning till passager av tvärgator. Den 
bristfälliga utformningen beror ofta på att 
gång- och cykelbanan följer bilvägen in på tvär-
gatan och ansluter till passagen i vinkel. Det 
gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken och 
därmed får svårt att upptäcka bilar som är på 
väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en 
ogen sträckning med liten omsorg för cyklis-
tens anspråk på god framkomlighet. Ständigt 
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten 
tvingas till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte köra av 
vägen, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet. 

Fasta sidohinder
Längs stråket finns ett stort antal av fasta 
sidohinder inom skyddsavståndet på 1,0 m 
från beläggningskant. Hindren består bl.a. av 
lyktstolpar, vägskyltar, staket, räcken, plank, 
skräpkorgar, murar, träd och buskage. Det 
samlade antalet fasta hinder längs sträckan 
utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem och 
medför risk för personskada vid händelse av 
avkörning från cykelbanan. Med många fasta 
hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att 
hålla en låg hastighet vilket även innebär att 
hindren påverkar framkomligheten längs strå-
ket som helhet.  

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlighets-
problem som trafiksäkerhetsproblem. Ett åter-
kommande exempel är växtlighet som finns för 
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor 

eller i anslutning till korsningar. Andra typer 
av hinder som begränsar sikten kan vara mu-
rar, plank, fasader eller tunnlar. Återkomman-
de siktproblem tvingar cyklisten till upprepade 
inbromsningar och anpassning av hastigheten 
för att inte riskera kollisioner med andra trafi-
kanter, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.

Tunnlar
I Hässelby villastad passerar stråket genom en 
tunnel under Växthusvägen med tvära kurvor 
på västra sidan och begränsad sikt i tillfarterna 
vilket medför risk för kollisioner. 
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Tvär kurva i korsningen Österdalsvägen-Castor-
vägen. 

Siktproblem pga växtlighet.

Tunnel under Växthusvägen.



Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysning vid intilliggande 
gata. Detta kan medföra att belysningen är 
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis 
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksä-
kerhetsproblem då cyklisten får svårt att upp-
täcka hinder eller andra trafikanter på vägen. 
Även framkomligheten påverkas då cyklisten 
tvingas sänka hastigheten för att undvika 
olyckor.  

Vägvisning
Stråket saknar vägvisning.

Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. 

Mellan Meteorvägen och Österdalsvägen i 
Skälby saknas cykelinfrastruktur helt och cy-
klisten tvingas cykla i blandtrafik. Vägvisning 
som hjälper cyklisten att orientera sig saknas 
helt och i princip bryts stråket här. 

Det finns planer på en förlängning av Växthus-
vägen från Hässelby i Stockholm mot Orm-
backa i Järfälla. I samband med en förlängning 
bör även en ny sträckning av Skälbystråket 
övervägas så att stråket kan bindas samman 
med Växthusvägen.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas till 
ca 16 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med. 

Skälbystråket

Total längd 6,8 km

Passager 19 st

Framkomlighetsproblem 7 st

Passager/km 3,8 st/km

Framkomlighetsproblem/km 1,4 st/km

Andel som uppfyller utform-
ningsprincip

4,5 %

Blandtrafik 17,2 %

GC-bana u separation 73,7 %

Saknad länk 9,1 %
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Stråket går en sträcka i blandtrafik längs Öster-
vägen.

Passage av Fridshyddevägen där hastighetssäk-
ring saknas. 

21. Sollentunastråket

Sträckning

Sollentunastråket är ett 5 km långt parallell-
stråk till Märstastråket. Stråket följer Sollen-
tunavägen mellan korsningarna med Norrvi-
kenleden och Kungsvägen och fungerar som 
en anslutning till Sollentuna centrum för de 
som cyklar längs Märstastråket. Stråket bin-
der också samman Märstastråket med Edsvi-
kenstråket.   

Sollentunastråkets utformning varierar mel-
lan oseparerad gång- och cykelbana respektive 
friliggande, oseparerad, gång- och cykelväg. 
Några sträckor går dessutom i blandtrafik.  

Beskrivning

Stråket är generellt utformat med cykelbana 
eller cykelväg som inte uppfyller utformnings-
principerna för regionala cykelstråk. Detta 
betyder att cyklisten tvingas till ständiga 
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid 
möten och omkörningar och att framkomlighe-
ten längs stråket är begränsad.  Några sträckor 
är inte utbyggda med cykelinfrastruktur utan 
cyklisten är istället hänvisad till blandtrafik. 

De många sektionsväxlingarna tillsammans 
med ett par sidbyten av Sollentunavägen gör 
att kontinuiteten i stråket är dålig och det 
är svårt att hitta rätt väg för den som cyklar 
sträckan för första gången. En plats är extra 
besvärlig, särskilt som den saknar vägvisning:

Där stråket passerar Danderydsvägen i söder-

gående riktning gör det ett sidbyte av Sollen-
tunavägen. Strax därefter går stråket en sträcka 
i blandtrafik på lokalgator i ett villaområde 
innan det fortsätter längs en grusad gång- och 
cykelväg som åter ansluter till Sollentunavä-
gen.   

Passager

På sträckan finns ett antal platser där stråket 
passerar gator som saknar hastighetssäkrade 
passager och där biltrafiken har företräde gen-
temot cyklister. Avsaknad av hastighetssäkring 
innebär att fordon kan passera en cykelöverfart 
i hög hastighet. Något som har stor inverkan 
på trafiksäkerheten, framförallt när det gäl-
ler konsekvenserna vid en kollision. Dessutom 
ökar risken för olyckor vid ökad hastighet 
eftersom förarens möjlighet att hinna reagera 
och avvärja en eventuell olycka minskar.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd har ett stort antal framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsproblem identifierats. Denna 
beskrivning sammanfattar generella brister i 
nuvarande utformning som har identifierats 
i samband med inventering. Samtliga brister 
redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns 
även att tillgå i digital form).

Busshållplatser
Vid Sofielundsskolan finns en busshållplats 
med bristande utformning. Hållplatsen är 
utformad så att cykelbanan löper mellan kör-
banan och väderskyddet vilket medför risk för 
konflikter mellan cyklister och fotgängare. Vid 
ett par andra busshållplatser står väderskydden 
visserligen på rätt sida, men istället för nära 
cykelbanan med risk för påkörningsolyckor 
som följd. 
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Busshållplats vid Sofielundsskolan med risk för 
konflikter mellan cyklister och fotgängare.

Här gäller det att hålla hårt i styret! 

Räcket hindrar konflikter mellan cyklister och 
fotgängare, men är tyvärr placerat med risk för 
påkörning.  Begränsad sikt och risk för kollisioner. 

Tvära kurvor
Längs stråket finns ett stort antal tvära kurvor 
med radier mindre än 40 m. Många av dem 
finns i anslutning till passager av tvärgator. 
Den bristfälliga utformningen beror ofta på 
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på 

tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel. 
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken 
och därmed får svårt att upptäcka bilar som 
är på väg att korsa cykelbanan. Förutom det 
framkomlighetsproblem det innebär för cyklis-
ten att göra en sidledsförflyttning utgör denna 
typ av utformning således även ett trafiksäker-
hetsproblem. Ständigt återkommande tvära 
kurvor gör att cyklisten tvingas till upprepade 
inbromsningar och anpassning av hastigheten 
för att inte köra av vägen, något som påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet. 

Hinder 
Längs stråket finns ett stort antal sidohinder 
inom skyddsavståndet på 1 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, räcken, träd och buskage. Det sam-
lade antalet fasta hinder längs sträckan utgör 
ett trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-

kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlighets-
problem som trafiksäkerhetsproblem. Ett åter-
kommande exempel är växtlighet som finns för 
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor 
eller i anslutning till korsningar. Andra typer 
av hinder som begränsar sikten kan vara plank 
eller tunnlar. Återkommande siktproblem 
tvingar cyklisten till upprepade inbromsningar 
och anpassning av hastigheten för att inte ris-
kera kollisioner med andra trafikanter, något 
som påverkar framkomligheten längs stråket 
som helhet.
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På en del sträckor saknas belysning avsedd för 
cykelvägen.

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysningen avsedd för 
fordonstrafiken på Sollentunavägen. Detta kan 
medföra att belysningen är ojämn och att vissa 
partier delvis är mörklagda. Bristande belys-
ning är ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten 
får svårt att upptäcka hinder eller andra trafi-
kanter på vägen. Även framkomligheten påver-
kas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för 
att undvika olyckor.  

Vägvisning
Stråket saknar enhetlig och kontinuerlig väg-
visning och det är svårt att hitta rätt väg för 
den som cyklar sträckan för första gången.

Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. Cykelinfrastruktur föreslås anläggas 
längs alla blandtrafiksträckor och längs Sollen-
tunavägen direkt söder om Danderydsvägen. 

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas till 
11 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår projek-
terings- och byggherrekostnader medan kost-
nader för eventuell markinlösen inte har tagits 
med.   

Sollentunastråket

Total längd 4,5 km

Passager 13 st

Framkomlighetsproblem 34 st

Passager/km 3,7 st/km

Framkomlighetsproblem/km 9,6 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0 %

Blandtrafik 21,3 %

Föreslagen ny sträckning 12,3 %

GC-bana u separation 78,7 %
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Separering mellan gående och cyklister. 

Cykel i blandtrafik genom Råsunda. 

22. Solnastråket

Sträckning

Solnastråket är 10,7 km långt och sträcker 
sig mellan Råstahem vid Enköpingsvägen till 
Slussen. På några sträckor finns infrastruktur 
på båda sidor om vägen, vilket gör den totala 
sträckan för infrastrukturen 14,7 km lång. 
Stråket angör Täbystråket, Nynäshamnsstrå-
ket, Värmdöstråket och Hornsgatan i söder och 
Hjulsta-Bergshamrastråket i norr. Stråket går 
förbi Råstasjön genom ett skogsområde vidare 
genom ett bostadsområde, passerar Råsunda 
stadion och Solna centrum för att sedan löpa 
parallellt på båda sidor om Solnavägen, fram 
till Essingeleden och innerstadssnittet. Där 
fortsätter stråket på längs Torsgatan och 
Vasagatan, Munkbron, Gamla stan och fram 
till Slussen. Stråket passerar ett antal viktiga 
regionala målpunkter så som Solna Centrum, 
Nya Karolinska sjukhuset, Centralstationen och 
Slussen. Stråket är även en viktig radiell kopp-
ling till korsande stråk för centrala Stockholms 
delar. 

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråkets karaktär och utformning i Stockholms 
innerstad beskrivs mer utförligt i kapitel om 
innerstaden. Stråket är generellt utformat med 
cykelbana eller cykelväg som är smalare än 4,3 
m och saknar separation mellan fotgängare 
och cyklister men det finns korta sträckor där 
cyklister och gående skiljs åt med målad linje 
eller olika typer av beläggning. På ett fåtal 
korta sträckor uppfyller bredden utformnings-
principen för regionalt cykelstråk. Utform-
ningen med smala cykelvägar tvingar cyklisten 
till ständiga inbromsningar och hastighetsan-
passningar vid möten och omkörningar och 
framkomligheten längs stråket som helhet är 
begränsad.

På sträckor i innerstadssnittet är stråket gene-
rellt utformat med enkelriktad cykelbana eller 
cykeltfält som inte uppfyller föreslagen utform-
ningsprincip.  

Längs stråket finns ett antal sträckor där cy-
kelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas 
cykla i blandtrafik, exempelvis genom Råsun-
da.  

Passager

På 29 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett få-
tal av dessa tillhör huvudvägnätet medan övri-
ga gator är lokalgator med litet anspråk på god 
framkomlighet. Avsaknad av hastighetssäkring 
innebär att fordon kan passera en cykelöverfart 
i hög hastighet, något som har stor inverkan på 
trafiksäkerheten framförallt när det gäller kon-
sekvenserna vid en kollision. Dessutom ökar 
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risken för olyckor vid ökad hastighet eftersom 
förarens möjlighet att hinna reagera och av-
värja en eventuell olycka minskar. 

In- och utfarter

På sträckan genom t ex Råstahem passerar 
stråket ett antal in- och utfarter till bland annat 

trafikflöden och för att fördela framkomlighe-
ten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat 
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen 
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov 
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa 
väntetider och ge upphov till försämrad fram-
komlighet. Saknas exempelvis detektering 
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. 
överanmälan där medlöpande cykelsignal får 
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cy-
klisten att stanna vid tryckknappen i onödan. 
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där 
tidssättningen inte har anpassats efter cyklis-
tens hastighet och därmed tvingar cyklisten till 
återkommande stopp i på varandra följande 
korsningar.   

Busshållplatser

Längs stråket finns 19 busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande pro-
blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna 
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära 
kurvor, att väderskydden är placerade så att 
de skymmer sikten och därmed medför risk för 
kollision mellan gående och cyklister, samt att 
väderskydden ofta står placerade med otill-
räckligt avstånd från cykelbanan. 

En passage utan hastighetssäkring. 

Signalreglerad korsning längs Solnavägen. 

Bristfällig sikt förbi en busshållplats då hållplat-
sen är placerad mycket nära cykelbanan. 

parkeringsplatser, många med begränsad sikt 
mot cykelbanan när exempelvis häckar, murar 
eller plank skymmer sikten för bilar som ska 
svänga ut på vägen. Detta innebär risk för kol-
lision mellan bil och cyklist.  Det sammantagna 
antalet in- och utfarter utgör ett betydande 
framkomlighetsproblem då det tvingar cyklis-
ten till hastighetsanpassning och försiktighet 
på en stor del av sträckan.

Signalreglerade korsningar

Stråket passerar 18 signalreglerade korsningar. 
Trafiksignaler används för att reglera stora 

Tvära kurvor

Längs stråket finns många tvära kurvor med 
radier mindre än 40 m, ofta i anslutning till 
passager av tvärgator. Den bristfälliga utform-
ningen beror ofta på att gång- och cykelbanan 
följer bilvägen in på tvärgatan och ansluter till 
passagen i vinkel. Det gör att cyklisten vänds 
bort från biltrafiken och därmed får svårt att 
upptäcka bilar som är på väg att korsa cykelba-
nan. Förutom det framkomlighetsproblem det 
innebär för cyklisten att göra en sidledsförflytt-
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ning utgör denna typ av utformning även ett 
trafiksäkerhetsproblem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en 
ogen sträckning med liten omsorg för cyklis-
tens anspråk på god framkomlighet. Ständigt 
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten 
tvingas till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte köra av 
vägen, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.  

Tvära kurvor med dålig sikt.  

Signalstolpe placerad i cykelbanan. 

Nära placerade räcken. 

Svår sikt på grund av tunnel och växtlighet. 

Hinder

Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och 
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa 
hinder utgör ett trafiksäkerhetsproblem då 
det finns risk att cyklister kolliderar med dem 
eftersom de är svåra att upptäcka i mörker eller 
vid situationer som kräver att uppmärksamhe-
ten riktas åt annat håll, exempelvis vid möten. 

Fasta sidohinder

Längs stråket finns många fasta sidohinder 
inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bland annat av 
lyktstolpar, vägskyltar, staket, räcken, plank, 
skräpkorgar, murar, träd och buskage. Det 
samlade antalet fasta hinder längs sträckan 
utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem och 
medför risk för personskada vid händelse av 
avkörning från cykelbanan. Med många fasta 
hinder nära cykelbanan tvingas cyklisten att 
hålla en låg hastighet vilket även innebär att 
hindren påverkar framkomligheten längs strå-
ket som helhet.   

Siktproblem

På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlighets- 
som trafiksäkerhetsproblem. Ett återkomman-
de exempel är växtlighet som finns för nära 
cykelvägen och begränsar sikten i kurvor eller 
i anslutning till korsningar. Ett annat exempel 
är i anslutning till intilliggande tunnlar, exem-
pelvis i anslutning till Enköpingsvägen. Andra 
typer av hinder som begränsar sikten kan vara 
murar, plank eller fasader. 
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Belysning

Längs stora delar av stråket saknas belysning 
avsedd för cykelvägen, istället utnyttjas spilljus 
från belysning vid intilliggande gata. Detta kan 
medföra att belysningen är ojämn och att vissa 
partier är helt eller delvis mörklagda. Bristande 
belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cy-
klisten får svårt att upptäcka hinder eller andra 
trafikanter på vägen. Även framkomligheten 
påverkas då cyklisten tvingas sänka hastighe-
ten för att undvika olyckor.  

Vägvisning

Stråket är endast delvis vägvisat och bör därför 
ses över.

Spilljus från intilliggande gata. 

Åtgärdsförslag

För genaste sträckningen föreslås en koppling 
mellan Frösundaleden och Enköpingsvägen, 
väster om Råstasjön. 

Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs 
blandtrafiksträckor genom Råsunda. 

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. 

Uppskattad kostnad

Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas till 
45,9 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.   

Solnastråket

Total längd (infrastruktur) 14,7 km

Passager 68 st

Framkomlighetsproblem 84 st

Passager/km 5 st/km

Framkomlighetsproblem/km 6,2 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0 %

Blandtrafik 0,6 %

Cykelbana 2,6 %

Cykelfält 9,4 %

Enkelr GC-bana m separation 30,0 %

GC-bana m separation 32,4 %

GC-bana u separation 18,1 %

Saknad länk 7,0 %
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0 1,50,75 Kilometer
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Hastighetssäkrad passage saknas (hastighetssäk-
rad. 

Spångastråket vid Bromma kyrka – på ena sidan 
Spångavägen in-/utfarter från villatomter och på 
andra sidan en busshållplats med skymd sikt. 

23. Spångastråket

Sträckning

Spångastråket är 5,4 km långt och sträcker sig 
mellan Brommaplan och Dagsverksvägen nära 
Spånga station. Hela stråket följer Spångavä-
gen och större delen av stråket har dubbelsidig 
infrastruktur vilket gör att den totala längden 
infrastruktur är 9,4 km. Stråket angör Hässel-
bystråket och Ekeröstråket i söder och Kungs-
ängenstråket i norr. 

Från Brommaplan mot Bromma kyrka lö-
per stråket först genom ett fåtal kvarter med 
flerbostadshus för att sedan gå genom villabe-
byggelse i Bromma kyrka, Eneby, Flysta och 
Solhem. Vid Bällstavägen korsar stråket Bälls-
tastråket.

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är utformat med cykelbana eller cykel-
väg, smalare än 4,3 m. Stråket är till övervä-
gande del utformat med kombinerad gång- och 
cykelbana där cyklister och gående skiljs åt 
med målad linje eller olika typer av beläggning. 
Utformningen med smal en smal yta för cy-
klister tvingar cyklisten till ständiga inbroms-
ningar, hastighetsanpassningar vid möten och 
omkörningar. Framkomligheten längs stråket 
är som helhet begränsad.

Passager
På 30 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett 
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är att betrakta som lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar. 

In- och utfarter
Större delen av stråket löper genom villabebyg-
gelse där det passerar ett stort antal in- och 
utfarter till villatomter (63 st). Många av dessa 
in- och utfarter har begränsad sikt mot cy-
kelbanan där exempelvis häckar, murar eller 
plank skymmer sikten för bilar som ska svänga 
ut på vägen. Detta innebär risk för kollision 
mellan bil och cyklist vid hastigt uppkomna 
situationer. Det sammantagna antalet in- och 
utfarter utgör ett betydande framkomlighets-
problem då det tvingar cyklisten till hastighets-
anpassning och försiktighet på en stor del av 
sträckan.

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 2 signalreglerade korsningar. 
Trafiksignaler används för att reglera stora 
trafikflöden och för att fördela framkomlighe-
ten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat 
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen 
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Busshållplats

Dålig sikt vid korsningen Spångavägen-

Täbylundsvägen.

inte har anpassats efter cykeltrafikens behov 
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa 
väntetider och ge upphov till försämrad fram-
komlighet. Saknas exempelvis detektering 
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. 
överanmälan där medlöpande cykelsignal får 
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cy-
klisten att stanna vid tryckknappen i onödan. 
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där 
tidssättningen inte har anpassats efter cyklis-
tens hastighet och därmed tvingar cyklisten till 
återkommande stopp i på varandra följande 
korsningar.  

Busshållplatser
Längs stråket finns 16 busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande pro-
blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna 
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära 
kurvor, att väderskydden är placerade så att 
de skymmer sikten och därmed medför risk för 
kollision mellan gående och cyklister, samt att 

väderskydden ofta står placerade med otill-
räckligt avstånd från cykelbanan. 

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor 
med radier mindre än 40 m. Många av dem 
finns i anslutning till passager av tvärgator. 
Den bristfälliga utformningen beror ofta på 
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på 
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel. 
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken 
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är 
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och 
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa 
hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetspro-
blem då det finns stor risk att cyklister kollide-
rar med dem eftersom de är svåra att upptäcka, 
särskilt i mörker eller vid situationer som krä-
ver att uppmärksamheten riktas åt annat håll, 
exempelvis vid möten. 

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohind-
er inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 

personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.  

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlig-
hetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett 
återkommande exempel är växtlighet som finns 
för nära cykelvägen och begränsar sikten i 
kurvor eller i anslutning till korsningar. Andra 
typer av hinder som begränsar sikten kan vara 
murar, plank, fasader eller tunnlar. Åter-
kommande siktproblem tvingar cyklisten till 
upprepade inbromsningar och anpassning av 
hastigheten för att inte riskera kollisioner med 
andra trafikanter.
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Vägarbeten
Mellan Sedumbacken och Rundkyrkoallén 
pågick vid tiden för inventeringen vägarbeten 
vilket gjorde att cykelbanan var obrukbar. Ett 
vanlig förekommande problem vid vägarbeten 
i anslutning till cykelbanor är att arbetsfordon 
eller byggmaterial ofta lämnas på ytor avsedda 
för cykeltrafiken. Detta leder till begränsad 
framkomlighet och kan även utgöra ett trafik-
säkerhetsproblem i de fall där cyklisten tvingas 
ut i blandtrafik. Bra omläggning saknas ofta 
och skyltning görs med dålig framförhållning. 
På en del ställen tvingas cyklister tvingas till 
sidbyten i blandtrafik för att undvika att cykla 
mot färdriktningen. 

Belysning
Längs stora delar av stråket saknas belysning 
avsedd för cykelvägen, istället utnyttjas spilljus 
från belysning vid intilliggande gata. Detta kan 
medföra att belysningen är ojämn och att vissa 
partier är helt eller delvis mörklagda. Bristande 
belysning är ett trafiksäkerhetsproblem då cy-
klisten får svårt att upptäcka hinder eller andra 
trafikanter på vägen. Även framkomligheten 
påverkas då cyklisten tvingas sänka hastighe-
ten för att undvika olyckor. 

Vägvisning
Stråket är delvis vägvisat och vägvisningen bör 
därför ses över.

Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Sikt-

problem och hinder ska byggas bort så långt 
det är möjligt och passager ska hastighetssäk-
ras. Signalöversyn ska göras i signalreglerade 
korsningar. För en genare sträckning mot Kista 
föreslås att en dragning från Spånga station 
över Tensta och Järvafältet utreds.  

Uppskattad kostnad
KKostnaden för att uppgradera hela stråket 
till föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 17 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med. Se bilaga för utförligare beskrivning 
av hur kostnadsuppskattningen har beräknats.

Spångastråket

Total längd 9,4 km

Passager 111 st

Framkomlighetsproblem 13 st

Passager/km 13,0 st/km

Framkomlighetsproblem/km 1,5 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0,0 %

Blandtrafik 9,5 %

Cykelfält 0,9 %

Enkelr GC-bana m separation 74,8 %

GC-bana u separation 1,4 %

Vägarbete 13,4 %
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Friliggande gång- och cykelbana. 

Sträcka med blandtrafik längs Tulegatan. 

En passage som saknar hastighetssäkring, samt 
även innebär ett sidbyte för cyklisten. 

24. Sundbybergsstråket

Sträckning

Sundbybergsstråket är 12,4 km långt och 
sträcker sig mellan Rissne och Stadshuset. 
Stråket angör nästan Hjulsta-Bergshamrastrå-
ket och Kymlingestråekt i norr och Värtanstrå-
ket och Hässelbystråket i söder. Stråket går 
genom Rissne, norra delen av Duvbo vidare 
genom Hästhagen via Tulegatan. Stråket fort-
sätter söderut genom att korsa Frösundaleden 
vidare mot Huvudsta på norra sidan om spå-
ret, vidare mot Karlbergs strand och passerar 
innerstadssnittet vid Essingeleden. Via kungs-
holms strand når stråket fram till Stadshuset. 
Stråket passerar ett antal viktiga regionala 
målpunkter så som Hallonbergen, Sundbyberg, 
Solna, Karolinska institutet, Fridhemsplan och 
Norrmalm. Längs Sundbybergsstråket finns 
flera kopplingar till tvärgående regionala stråk 
– Bällstastråket, Huvudstastråket, Akademiska 
stråket, Norra tvärstråket och Lidingöstråket.   

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är utformat med varierande utformning 
som till största delen inte uppfyller föreslagen 
utformningsprincip, främst med avseende på 
bredd, men det finns sträckor där utformnings-
principen uppfylls. Utformningen går mellan 

friliggande gång- och cykelbanor i naturmiljö 
till enkelriktade cykelbanor och cykelfält i 
stadsmiljö. På vissa sträckor saknas separation 
mellan fotgängare och cyklister. Detta betyder 
att cyklisten tvingas till inbromsningar och 
hastighetsanpassningar vid möten och omkör-
ningar och att framkomligheten längs stråket 
är som helhet begränsad. 

Passager
På 8 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett 
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är att betrakta som lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten Längs stråket finns ett antal sträckor där cy-

kelinfrastruktur saknas och cyklisten tvingas 
cykla i blandtrafik, t. ex. i anslutning till Sund-
bybergs centrum och i norra Duvbo. 

Anslutningen i norr till angränsande stråk bör 
ses över och säkerställa goda kopplingar. 

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.
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framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar. 

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 7 signalreglerade korsningar. 
Trafiksignaler används för att reglera stora 
trafikflöden och för att fördela framkomlighe-
ten mellan trafikslagen - ofta enbart anpassat 
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen 
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov 
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa 
väntetider och ge upphov till försämrad fram-
komlighet. Saknas exempelvis detektering 
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. 
överanmälan där medlöpande cykelsignal får 
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cy-
klisten att stanna vid tryckknappen i onödan. 
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där 
tidssättningen inte har anpassats efter cyklis-
tens hastighet och därmed tvingar cyklisten till 

återkommande stopp i på varandra följande 
korsningar.   

Busshållplatser
Längs stråket finns 9 busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande pro-
blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna 
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära 
kurvor, att väderskydden är placerade så att 
de skymmer sikten och därmed medför risk för 
kollision mellan gående och cyklister, samt att 
väderskydden ofta står placerade med otill-
räckligt avstånd från cykelbanan. 

att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en 
ogen sträckning med liten omsorg för cyklis-
tens anspråk på god framkomlighet. Ständigt 
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten 
tvingas till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte köra av 
vägen, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.  

Signalreglerad korsning. 

Busshållplats och enkelriktad cykelbana längs 
Tulegatan. 

Tvär kurva. 

Tvär kurva och dålig sikt vid passage under Frö-
sundaleden. 

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor 
med radier mindre än 40 m. Många av dem 
finns i anslutning till passager av tvärgator. 
Den bristfälliga utformningen beror ofta på 
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på 
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel. 
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken 
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är 
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
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Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och 
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa 
hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetspro-
blem då det finns stor risk att cyklister kollide-
rar med dem eftersom de är svåra att upptäcka, 
särskilt i mörker eller vid situationer som krä-
ver att uppmärksamheten riktas åt annat håll, 
exempelvis vid möten. 

Bommar begränsar framkomligheten vid Karl-
bergs strand. 

Stolpar innanför skyddsavståndet till cykelbanan. 

Hinder och dålig sikt vid en tunnel i Huvudsta. 

Belysning avsedd för gång- och cykelbanan i 
Österängen. 

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohind-
er inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlig-
hetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett 
återkommande exempel är växtlighet som finns 
för nära cykelvägen och begränsar sikten i 
kurvor eller i anslutning till korsningar. Andra 
typer av hinder som begränsar sikten kan vara 
murar, plank, fasader eller tunnlar. Åter-
kommande siktproblem tvingar cyklisten till 
upprepade inbromsningar och anpassning av 
hastigheten för att inte riskera kollisioner med 
andra trafikanter. 

Tunnlar
Stråket passerar genom 4 tunnlar med tvära 
kurvor och begränsad sikt i tillfarterna vilket 
medför risk för kollisioner. På några platser 
passerar stråket också tunnlar som ansluter 
till korsande cykelbanor, något som tvingar cy-
klisten till onödiga höjdledsförflyttningar som 
skulle kunna undvikas om stråket istället löpte 
över den aktuella tunneln, parallellt med bilvä-
gen. Korsande gång- och cykeltrafik som plöts-

ligt kan dyka upp ur tunnlarna medför också 
risk för kollisioner. Ett exempel är en tunnel 
under spåret i södra änden av Stora Alby.      

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysning vid intilliggande 
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gata. Detta kan medföra att belysningen är 
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis 
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksä-
kerhetsproblem då cyklisten får svårt att upp-
täcka hinder eller andra trafikanter på vägen. 
Även framkomligheten påverkas då cyklisten 
tvingas sänka hastigheten för att undvika 
olyckor.   

Vägvisning
Stråket är delvis vägvisat och vägvisningen bör 
därför ses över.

Åtgärdsförslag 

Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs 
blandtrafiksträckor vid Norra Duvbo, Tulega-
tan, Karlbergs strand samt Kungsholms strand. 

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. 

Stråkets dragning i anslutningarna mot Kym-
lingestråket och Hjulsta-Bergshamrastråket vid 
Ulvsundavägen-Enköpingsvägen bör utredas 
vidare för att möjliggöra en så gen sträckning 
som möjligt.  

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket 
till föreslagen utformningsprincipuppskattas 
till 35 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.   

Sundbybergsstråket

Total längd 12,4 km

Passager 32 st

Framkomlighetsproblem 56 st/km

Passager/km 3,6 st/km

Framkomlighetsproblem/km 6,2 %

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

7,9 %

Blandtrafik 26,2 %

Cykelfält 1,8 %

Enkelr GC-bana m separation 13,4 %

GC-bana m separation 23,7 %

GC-bana u separation 33,6 %

Saknad länk 1,4 %
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0 7,53,75 Kilometer

VALLENTUNA KMN
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Cykelbanan norr om Mörby centrum är separerad 
från gångtrafik med annan beläggning, men för 
smal.

Passage norr om Universitetet som inte är hastig-
hetssäkrad. Här har cykelbanan inte lagts i nivå 
med Roslagsvägen (uppe till höger i bild) vilket 
leder till onödiga höjdskillnader för cyklisten.

25. Täbystråket, Täby kyrkby-
Roslagstull

Sträckning

Täbystråket är ca 27,5 km långt och sträcker 
sig mellan Täby kyrkby (kommungränsen) 
och Slussen via Visinge Täby centrum, Mörby 
centrum, Danderyds sjukhus, Bergshamra och 
Roslagstull. Stråket ansluter i norr mot Val-
lentuna- och Löttingestråket samt i söder mot 
innerstadsstråken. Vid Täby centrum ansluter 
stråket till Åkersbergastråket och längre söde-
rut till Enebybergsstråket och Berghamrastrå-
ket. Stråket passerar ett antal viktiga regionala 
målpunkter så som Täby centrum, Roslags-
Näsby station på Roslagsbanan, Danderyds 
sjukhus och Universitetet innan det kommer in 
i Stockholms innerstad med alla dess målpunk-
ter. 

Denna beskrivning avser Täbystråken på delen 
Täby kyrkby - Roslagstull. Täbystråkets karak-
tär och utformningsprincip i innerstadssnittet 
beskrivs utförligare i kapitlet om stråk i inner-
staden.

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är utformat med cykelbana eller cykel-
väg, smalare än 4,3 m. Det saknar oftast sepa-

ration mellan fotgängare och cyklister men det 
finns korta sträckor där cyklister och gående 
skiljs åt med målad linje eller annan belägg-
ning. Utformningen med en smal yta för cy-
klister tvingar cyklisten till ständiga inbroms-
ningar, hastighetsanpassningar vid möten och 
omkörningar. Framkomligheten längs stråket 
är ofta begränsad.

Passager
På många platser passerar stråket gator som 
saknar hastighetssäkrade passager och där 
biltrafiken har företräde gentemot cyklister. 
Endast ett fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet 
medan övriga gator är att betrakta som lokal-
gator med litet anspråk på god framkomlighet. 
Avsaknad av hastighetssäkring innebär att 
fordon kan passera en cykelöverfart i hög has-
tighet, något som har stor inverkan på trafiksä-
kerheten framförallt när det gäller konsekven-
serna vid en kollision. Dessutom ökar risken 
för olyckor vid ökad hastighet eftersom föra-
rens möjlighet att hinna reagera och avvärja en 
eventuell olycka minskar. 

Mellan Täby kyrkby och Visinge går stråket på 
cykelbana. Mellan Bergtorpsvägen och Ene-
bybergsvägen varierar stråket mellan att gå i 
blandtrafik och på cykelbana. Söder om Ensta 
station korsas Roslagsbanan från västra till öst-
ra sidan. Vid Roslags-Näsby station går stråket 
omarkerat genom infartsparkeringen. Söder 
om Enebybergsvägen går stråket i huvudsak på 
cykelbana förutom korta sträckor i Bergshamra 
och söder om universitetet.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

In- och utfarter
Genom Mörby passerar stråket ett stort antal 
in- och utfarter till villatomter och andra verk-
samheter. Även blandtrafiksträckorna genom 
både Täby och Danderyds kommun passerar 
många villainfarter. Många av dessa in- och 



130 (163)

Cykelbanan går mellan väderskydd och Eneby-
bergsvägen.

Signalreglerad korsning över Edsbergsvägen. 
Cykelpassage saknas.

Sträcka med smal dubbelriktad cykelbana och 
med många in- och utfarter till privata fastighe-
ter.

utfarter har begränsad sikt mot cykelbanan där 
exempelvis häckar, murar eller plank skymmer 
sikten för bilar som ska svänga ut på vägen. 
Detta innebär risk för kollision mellan bil och 
cyklist vid hastigt uppkomna situationer.  Det 
sammantagna antalet in- och utfarter utgör 
ett betydande framkomlighetsproblem då det 
tvingar cyklisten till hastighetsanpassning och 
försiktighet på en stor del av sträckan. 

försämrad framkomlighet. Saknas exempelvis 
detektering för cykeltrafik, eller om signa-
len saknar s.k. överanmälan där medlöpande 
cykelsignal får grönt samtidigt som biltrafiken, 
tvingas cyklisten att stanna vid tryckknappen 
i onödan. Ett annat problem kan vara trafik-
signaler där tidssättningen inte har anpassats 
efter cyklistens hastighet och därmed tvingar 
cyklisten till återkommande stopp i på varan-
dra följande korsningar. 

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar fyra signalreglerade kors-
ningar. I korsningen med Edsbergsvägen 
saknas såväl cykelpassage som cykelsignal. I 
Bergshamra används signalen för att reglera 
trafikriktningen genom en smal tunnel. Dess-
utom finns signalreglerad korsning vid Nya 
Täbyvägen och Albano. Trafiksignaler används 
för att reglera stora trafikflöden och för att 
fördela framkomligheten mellan trafikslagen - 
ofta enbart anpassat efter biltrafikens behov. 
När signalregleringen inte har anpassats efter 
cykeltrafikens behov kan den tvinga cyklisten 
till onödigt långa väntetider och ge upphov till 

Busshållplatser
Längs stråket finns ett par busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande pro-
blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna 
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära 
kurvor. Väderskydden är ofta placerade med 
otillräckligt avstånd från cykelbanan så att 
cykelbanan blir smal och sikten försämras.  Ett 
annat problem är att cykelbanan är placerad 
mellan väderskydd och väg.

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor 
med radier mindre än 40 m. Många av dem 
finns i anslutning till passager av tvärgator. 
Den bristfälliga utformningen beror ofta på 
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på 
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel. 
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken 
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är 
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en 
ogen sträckning med liten omsorg för cyklis-
tens anspråk på god framkomlighet. Ständigt 
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten 
tvingas till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte köra av 
vägen, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet. 
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Undermålig anslutning till cykelbanan på Eneby-
bergsvägen.

 Hinder på cykelbanan, Invernessvägen.

Dålig beläggning, Lyktstolpar nära vägen samt 
växtlighet som skymmer sikten på stråket (mellan 
Täby centrum och Roslags Näsby).

Upphöjt övergångsställe med tvära anslutningar. 
Stråket fortsätter till vänster efter upphöjningen 
på Noragårdsvägen.

Skymd sikt vid tunnel till vänster i bild. Onödiga 
höjdskillnader då stråket ska ansluta till tun-
neln istället för att stråket går i samma nivå som 
Roslagsbanan (mellan Tibble och Roslags Näsby 
station).

särskilt i mörker eller vid situationer som krä-
ver att uppmärksamheten riktas åt annat håll, 
exempelvis vid möten. 

murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlighets-
problem som trafiksäkerhetsproblem. Ett åter-
kommande exempel är växtlighet som finns för 
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor 
eller i anslutning till korsningar. Andra typer 
av hinder som begränsar sikten kan vara mu-
rar, plank, fasader eller tunnlar. Återkomman-

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och 
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa 
hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetspro-
blem då det finns stor risk att cyklister kollide-
rar med dem eftersom de är svåra att upptäcka, 

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohind-
er inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
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Vägvisning på Täbystråket

Beläggning vid Mörby centrum.

Vägarbete vid Tibble station.

de siktproblem tvingar cyklisten till upprepade 
inbromsningar och anpassning av hastigheten 
för att inte riskera kollisioner med andra trafi-
kanter, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.

Tunnlar
Stråket passerar en tunnel som ansluter till 
korsande cykelbanor, något som tvingar 
cyklisten till onödiga höjdledsförflyttningar 
som skulle kunna undvikas om stråket istället 
löpte över den aktuella tunneln, parallellt med 
bilvägen. Korsande gång- och cykeltrafik som 
plötsligt kan dyka upp ur tunnlarna medför 
också risk för kollisioner.      

Trafikplatser
Stråket passerar trafikplats Bergshamra. Tra-
fikplatsen kan vara svår att överblicka och för 
den som är obekant med cykelstråket kan det 
vara svårt att hitta rätt väg.

Vägarbeten
Där stråket passerar Täby centrum samt söder 
om Univeritetet pågick vid tiden för invente-
ringen vägarbeten vilket gjorde att cykelbanan 
var svår att inventera. Ett vanlig förekomman-
de problem vid vägarbeten i anslutning till cy-
kelbanor är att arbetsfordon eller byggmaterial 
ofta lämnas på ytor avsedda för cykeltrafiken. 
Detta leder till begränsad framkomlighet och 
kan även utgöra ett trafiksäkerhetsproblem i de 
fall där cyklisten tvingas ut i blandtrafik.  Bra 
omläggning saknas ofta och skyltning görs med 
dålig framförhållning. På en del ställen tvingas 
cyklister tvingas till sidbyten i blandtrafik för 
att undvika att cykla mot färdriktningen.  

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysning vid intilliggande 
gata. Detta kan medföra att belysningen är 
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis 
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksä-
kerhetsproblem då cyklisten får svårt att upp-
täcka hinder eller andra trafikanter på vägen. 
Även framkomligheten påverkas då cyklisten 
tvingas sänka hastigheten för att undvika 
olyckor.   

Vägvisning
Stråket är i huvudsak vägvisat men bör ändå 
ses över. 

Övrigt
Stråket har på många ställen en låg kvalitet 
på beläggningen med håligheter och sprickor i 
asfalten. 
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Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Signalöversyn ska göras i signalreglerade kors-
ningar. Cykelinfrastruktur föreslås anläggas 
längs de blandtrafiksträckor som finns. 

Stråket mellan Danderyds sjukhus och Gamla 
vägen kompletteras med den befintliga cykelvä-
gen som löper öster om E18 respektive Ros-
lagsvägen, dvs sträckan som passerar trafik-
plats Bergshamra. 

En genare cykelväg med hög kvalitet mellan 
Arninge (på Åkersbergastråket) och Dande-
ryds sjukhus parallellt med E18 föreslås också 
utredas. 

Täbystråket

Total längd 27,5 km

Passager 95 st

Framkomlighetsproblem 173 st

Passager/km 4,1 st/km

Framkomlighetsproblem/km 7,5 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

1,2 %

Blandtrafik 15,6 %

Cykelfält 10 %

Enkelr GC-bana m separation 14 %

GC-bana m separation 27 %

GC-bana u separation 32 %

Saknad länk 0,8 %

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera stråket i befint-
lig sträckning mellan Visinge och Roslagstull 
till föreslagen utformningsprincip på befintlig 
sträckning uppskattas till 74 Mkr. I kostnads-
uppskattningen ingår projekterings- och bygg-
herrekostnader medan kostnader för eventuell 
markinlösen inte har tagits med.   

En grov uppskattning av ett nytt eller komplet-
terande stråk mellan Arninge och Danderyds 
sjukhus är ca 50-60 milj kr.
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26. Täbyvägen

Sträckning

Täbyvägen är ett 7 km långt parallellstråk 
till Täbystråket. Stråket följer Täbyvägen och 
Enebybergsvägen mellan korsningarna med 
Bergtorpsvägen och Enmans väg och används 
av cyklister som cyklar mellan Vallentuna och 
Stockholm eller cyklister som har sina mål-
punkter i Enebyberg eller Skarpäng.  

Sollentunastråkets utformning varierar mellan 
oseparerad eller separerad gång- och cykelbana 
respektive friliggande, oseparerad, gång- och 
cykelväg. 

Beskrivning

Stråket är generellt utformat med cykelbana 
eller cykelväg som inte uppfyller utformnings-
principerna för regionala cykelstråk. Detta 
betyder att cyklisten tvingas till ständiga 
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid 
möten och omkörningar och att framkomlighe-
ten längs stråket är begränsad.  

Stråket gör ett antal sidbyten av Täbyvägen och 
Enebybergsvägen vilket gör kontinuiteten dålig 
samtidigt som framkomligheten begränsas. Det 
gör det även svårt att hitta rätt väg för den som 
cyklar sträckan för första gången. 

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd har ett stort antal framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsproblem identifierats. Denna 
beskrivning sammanfattar generella brister i 
nuvarande utformning som har identifierats 

i samband med inventering. Samtliga brister 
redovisas i det tillhörande kartmaterialet (finns 
även att tillgå i digital form).

Passager
På sträckan finns ett antal platser där stråket 
passerar gator som saknar hastighetssäkrade 
passager och där biltrafiken har företräde gen-
temot cyklister. Avsaknad av hastighetssäkring 
innebär att fordon kan passera en cykelöverfart 
i hög hastighet. Något som har stor inverkan 
på trafiksäkerheten, framförallt när det gäl-
ler konsekvenserna vid en kollision. Dessutom 
ökar risken för olyckor vid ökad hastighet 
eftersom förarens möjlighet att hinna reagera 
och avvärja en eventuell olycka minskar.

Busshållplatser
Längs stråket finns ett antal busshållplatser 
med bristande utformning. Återkommande 
problem är att cykelbanan leds förbi hållplat-
serna genom kraftiga sidledsförflyttningar och 
tvära kurvor, att väderskydden är placerade 
så att de skymmer sikten och därmed medför 
risk för kollision mellan gående och cyklister, 
samt att väderskydden ofta står placerade med 
otillräckligt avstånd från cykelbanan. 

Hinder 
Längs stråket finns ett stort antal sidohinder 
inom skyddsavståndet på 1 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, räcken, träd och buskage. Det sam-
lade antalet fasta hinder längs sträckan utgör 
ett trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-

banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysningen avsedd för for-
donstrafiken på Täbyvägen. Detta kan medföra 
att belysningen är ojämn och att vissa partier 
delvis är mörklagda. Bristande belysning är 
ett trafiksäkerhetsproblem då cyklisten får 
svårt att upptäcka hinder eller andra trafikan-
ter på vägen. Även framkomligheten påverkas 
då cyklisten tvingas sänka hastigheten för att 
undvika olyckor.  

Vägvisning
Stråket saknar enhetlig och kontinuerlig väg-
visning och det är svårt att hitta rätt väg för 
den som cyklar sträckan för första gången.
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Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd, 
separation, belysning och beläggning. Siktpro-
blem och hinder ska byggas bort så långt det 
är möjligt och passager ska hastighetssäkras. 
Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs den 
ena sidan av Täbyvägen och Enebybergsvägen 
på hela sträckan för att undvika onödiga sidby-
ten och möjliggöra en genare dragning. 

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 15 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med. Se bilaga för utförligare beskrivning 
av hur kostnadsuppskattningen har beräknats.  
 
Täbyvägen

Total längd 6,8 km

Passager 36 st

Framkomlighetsproblem 36 st

Passager/km 5,3 st/km

Framkomlighetsproblem/km 5,3 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0 %

Föreslagen ny sträckning 0,4 %

GC-bana m separation 18,8 %
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Korsning med Bällstavägen.

Vallentunastråket går till stora delar parallellt 
med vägen separerat med vägräcke.

Korsning med Bällstavägen, södra anslutnigen.

27. Vallentunastråket

Sträckning

Vallentunastråket är ca 3 km långt och sträcker 
sig mellan Täby kyrkby (kommungränsen 
mellan Täby och Vallentuna) och Vallentuna. 
Stråket angör Täbystråket i söder och Arninge-
stråket i norr. Stråket löper parallellt med 
Vikingavägen och Stockholmsvägen.    

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är i sin helhet är utformat med cykel-
bana eller cykelväg, smalare än 4,3 m. Strå-

ket saknar separation mellan fotgängare och 
cyklister. Detta betyder att cyklisten tvingas till 
inbromsningar och hastighetsanpassningar vid 
möten och omkörningar och att framkomlighe-
ten längs stråket är begränsad.   

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på 
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel. 
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken 
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är 
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en 
ogen sträckning med liten omsorg för cyklis-
tens anspråk på god framkomlighet. Ständigt 
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten 
tvingas till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte köra av 
vägen, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.  

Passager
Stråket passerar flera gator som har hastighets-
säkrade passager men där biltrafiken har före-
träde gentemot cyklister eftersom korsningen 
är markerad som en cykelöverfart. Endast ett 
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är att betrakta som lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet.  

Tvära kurvor
Längs stråket finns mängder av tvära kurvor 
med radier mindre än 40 m. Många av dem 
finns i anslutning till passager av tvärgator. 
Den bristfälliga utformningen beror ofta på 

In- och utfarter
På sträckan passerar stråket några in- och 
utfarter till villatomter. In- och utfarterna har 
begränsad sikt mot cykelbanan där exempelvis 
häckar, murar eller plank skymmer sikten för 
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Ombyggnad vid Lovisedalsskolan.

Utfart. 

Busshållplats.

bilar som ska svänga ut på vägen. Detta inne-
bär risk för kollision mellan bil och cyklist vid 
hastigt uppkomna situationer.  Det samman-
tagna antalet in- och utfarter utgör ett bety-
dande framkomlighetsproblem då det tvingar 
cyklisten till hastighetsanpassning och försik-
tighet på en stor del av sträckan.

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohind-
er inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlig-
hetsproblem som trafiksäkerhetsproblem. Ett 
återkommande exempel är växtlighet som finns 
för nära cykelvägen och begränsar sikten i 
kurvor eller i anslutning till korsningar. Andra 
typer av hinder som begränsar sikten kan vara 

murar, plank, fasader eller tunnlar. Åter-
kommande siktproblem tvingar cyklisten till 
upprepade inbromsningar och anpassning av 
hastigheten för att inte riskera kollisioner med 
andra trafikanter.

Tunnlar
På några platser passerar stråket tunnlar som 
ansluter till korsande cykelbanor, något som 
tvingar cyklisten till onödiga höjdledsförflytt-
ningar som skulle kunna undvikas om stråket 
istället löpte över den aktuella tunneln, paral-
lellt med bilvägen. Korsande gång- och cykel-
trafik som plötsligt kan dyka upp ur tunnlarna 
medför också risk för kollisioner.      

Vägarbeten
Där stråket passerar Lovisedalsskolan pågick 
vid tiden för inventeringen byggnation av ett 
nytt hus i anslutning till cykelbanan vilket gjor-
de att cykelbanan var flyttad.  Vägarbete pågår 
också vid Roslagsbanan. Ett vanlig förekom-

Busshållplatser
Längs stråket finns tre busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande pro-
blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna 
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära 
kurvor, att väderskydden är placerade så att 
de skymmer sikten och därmed medför risk för 
kollision mellan gående och cyklister, samt att 
väderskydden ofta står placerade med otill-
räckligt avstånd från cykelbanan. 
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Träbro som behöver rustas upp.

Vägarbete planskildhet vid Roslagsbanan.

Belysning.

mande problem vid vägarbeten i anslutning till 
cykelbanor är att arbetsfordon eller byggmate-
rial ofta lämnas på ytor avsedda för cykeltrafi-
ken. Detta leder till begränsad framkomlighet 
och kan även utgöra ett trafiksäkerhetsproblem 
i de fall där cyklisten tvingas ut i blandtrafik.  
Bra omläggning saknas ofta och skyltning görs 
med dålig framförhållning.

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysning vid intilliggande 
gata. Detta kan medföra att belysningen är 
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis 
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksä-
kerhetsproblem då cyklisten får svårt att upp-
täcka hinder eller andra trafikanter på vägen. 
Även framkomligheten påverkas då cyklisten 
tvingas sänka hastigheten för att undvika 
olyckor.   

Vägvisning
Stråket saknar vägvisning. 

Övrigt
Strax söder om Vallentuna passeras en träbro 
där skarvarna mellan bro och väg bör ses över. 
Spikar börjar komma fram ur bron vilket kan 
leda till punktering för cyklisten.
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Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd 
och separation mellan gående och cyklister. 
Siktproblem och hinder ska byggas bort och 
passager hastighetssäkras. På några platser bör 
cykelbanans dragning ses över för att bli ge-
nare, t.ex  bör en ny dragning på ca 500 meter 
utredas parallellt med Stockholmsvägen söder 
om Angarnsvägen.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas till 
5 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår projek-
terings- och byggherrekostnader medan kost-
nader för eventuell markinlösen inte har tagits 
med.  

Vallentunastråket

Total längd 3,4 km

Passager 6,0 st

Framkomlighetsproblem 11,0 st

Passager/km 1,8 st/km

Framkomlighetsproblem/km 3,3 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0,0 %

Föreslagen ny sträckning 13,9 %

GC-bana u separation 97,1 %

Saknad länk=vägarbete 2,9 %
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Blandtrafik, bredare vägren

Blandtrafik, smal vägren. Vägmålningarna är 
dessutom räfflade för att ge vibrationer i fordo-
nen.

På idrottsvägen saknas cykelbana. 

28. Vaxholmsstråket

Sträckning

Vaxholmsstråket är ca 17 km långt och sträcker 
sig mellan Arninge och färjeläget i Vaxholm. 
Stråket ansluter i Arninge till Åkersbergastrå-
ket. 

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Vaxholmsstråket går i blandtrafik på Vaxholm-
svägen (väg 274) mellan Arninge och Engarn 
och därefter på gång- och cykelbana genom 
tätorten Vaxholm. 

Mellan Arninge och Ladvik finns en vägren att 
cykla på. Hastigheten är 90 km/tim (70 km/
tim vid korsningarna i Rydbo och Kulla väg-
skäl). Mellan Ladvik och Engarn är vägrenen 
mycket smal. Dessutom finns vägräcke längs 
med nästan hela sträckan. Hastigheten är här 
80 km/tim (70 km/tim förbi Ladvik)

Mellan Engarn och färjeläget i Vaxholm är 
stråket utformat med cykelbana eller cykel-
väg, smalare än 4,3 m. Stråket saknar oftast 
separation mellan fotgängare och cyklister, 
men mellan Ingenjörsvägen och Kungsgatan 
skiljs cyklister och gående åt med målad linje. 
Utformningen med en smal yta för cyklister 
tvingar cyklisten till ständiga inbromsningar, 
hastighetsanpassningar vid möten och omkör-
ningar. Framkomligheten längs stråket är som 
helhet begränsad.

Längs med Idrottsvägen, som är enkelriktad 
saknas cykelbana och cyklisten tvingas cykla i 
blandtrafik. Vid cykling i motstående riktning 
används troligen Vaxholmsvägen.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket, har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats. 
Dessa beskrivs för sträckan mellan Engarn och 
Färjelägret.
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Passager
På 9 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett få-
tal av dessa gator tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är att betrakta som lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar. 

In- och utfarter
På sträckan längs Vaxholmsstråket passerar 
stråket ett stort antal in- och utfarten till vil-
latomter. Många av dessa in- och utfarter har 
begränsad sikt mot cykelbanan där exempelvis 
häckar, murar eller plank skymmer sikten för 
bilar som ska svänga ut på vägen. Detta inne-
bär risk för kollision mellan bil och cyklist vid 
hastigt uppkomna situationer.  Det samman-
tagna antalet in- och utfarter utgör ett bety-
dande framkomlighetsproblem då det tvingar 
cyklisten till hastighetsanpassning och försik-
tighet på en stor del av sträckan.

Stråket har inga signalreglerade korsningar

Busshållplatser
Längs stråket finns tre busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande pro-
blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna 
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära 
kurvor, att väderskydden är placerade så att 

de skymmer sikten och därmed medför risk för 
kollision mellan gående och cyklister, samt att 
väderskydden ofta står placerade med otill-
räckligt avstånd från cykelbanan. 

Fasta sidohinder
Längs stråket finns mängder av fasta sidohind-

Busshållplats på Vaxholmsstråket. 

Exempel på hinder på Vaxholmsstråket.

Exempel på tvär kurva och ogen dragning.

Tvära kurvor
Ofta har cykelbanan dragits med en ogen 
sträckning med liten omsorg för cyklistens an-
språk på god framkomlighet. Ständigt återkom-
mande tvära kurvor gör att cyklisten tvingas 
till upprepade inbromsningar och anpassning 
av hastigheten för att inte köra av vägen, något 
som påverkar framkomligheten längs stråket 
som helhet.  

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken och 
soptunnor placerats mitt i cykelbanan. Dessa 
hinder utgör ett allvarligt trafiksäkerhetspro-
blem då det finns stor risk att cyklister kollide-
rar med dem eftersom de är svåra att upptäcka, 
särskilt i mörker eller exempelvis vid möten. 

er inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
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fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-
banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

Siktproblem
Längs med Kungsvägen finns ett flertal platser 
där sikten är begränsad vilket medför såväl 
framkomlighetsproblem som trafiksäkerhets-
problem. Exempel på problem är växtlighet 
som finns för nära cykelvägen och begränsar 
sikten i kurvor och i anslutning till in- och 
utfarter. Återkommande siktproblem tvingar 
cyklisten till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte riskera 
kollisioner med andra trafikanter.

Sikten är mycket begränsad för cyklister längs 
med Kungsvägen.

Trafikplats Arninge. 

Trafikplatser

Där stråket passerar trafikplats Arninge upp-
står stora framkomlighetsproblem för cykel-
trafiken. Trafikplatsen har utformats med 
biltrafikens framkomlighet som fokus medan 
cykeltrafiken inte alls prioriterats. 

Belysning
Mellan Arninge och Engarn saknas belysning.

Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysning vid intilliggande 
gata. Detta kan medföra att belysningen är 
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis 
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksä-
kerhetsproblem då cyklisten får svårt att upp-
täcka hinder eller andra trafikanter på vägen. 
Även framkomligheten påverkas då cyklisten 

tvingas sänka hastigheten för att undvika 
olyckor.   

Övrigt
Vägvisning saknas på Vaxholmsstråket.
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Åtgärdsförslag

Ny cykelbana ska anläggas längs med Vaxholm-
svägen mellan Engarn och Arninge. Anslut-
ningen mellan Vaxholmsstråket och Åkersber-
gastråket, speciellt söderut mot Täby föreslås 
studeras och förbättras.

Ny cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs 
med Vaxholmsvägen mellan Eriksövägen och 
Pålsundsvägen eftersom den i dag har en ogen 
sträckning.

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen utformningsprincip gällande bredd 
och separation. Siktproblem och hinder ska 
byggas bort så långt det är möjligt och passager 
ska hastighetssäkras. 

Vaxholmsstråket

Total längd 17,0 km

Passager 23 st

Framkomlighetsproblem 22 st

Passager/km 7,0 st/km

Framkomlighetsproblem/km 6,7 st/km

Blandtrafik 2,8 %

Föreslagen ny sträckning 2,9 %

GC-bana m separation 8,4 %

GC-bana u separation 11,0 %

Saknad länk 77,8 %

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

0 %

Uppskattad kostnad
Att bygga om stråket till föreslagen utform-
ningsprincip längs med befintlig sträckning 
uppskattas till 61 Mkr. I kostnadsuppskattning-
en ingår projekterings- och byggherrekostna-
der medan kostnader för eventuell markinlösen 
inte har tagits med.   
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Signalreglerad korsning med bra utformning och 
överanmälan vid Bergslagsvägen.

29. Vällingbytråket

Sträckning

Vällingbystråket är 10,5 kilometer långt och 
sträcker sig mellan Vällingby och Sollentuna 
centrum. Stråket angör Hässelbystråket i väster 
och Märstastråket i öster och löper paral-
lellt med Bergslagsvägen förbi Kälvesta och 
Nälsta vidare genom Lunda industriområde 
till Trafikplats Hjulsta. Därefter följer stråket 
Akallalänken till Akalla där det korsar Akalla 
industriområde och löper under E4:an. Sista 
biten av stråket löper i villabebyggelse längs 
Turebergsleden genom Tureberg till Sollentuna 
centrum.

Vid Lunda Industriområde angör Vällingbys-
tråket det radiella stråket till Kungsängen och 
vid Akalla angörs Skälby- och Kistastråket.

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är generellt utformat med cykelbana 
eller cykelväg som är smalare än 4,3 m och sak-
nar separation mellan fotgängare och cyklister. 
Utformningen med smala cykelvägar tvingar 
cyklisten till ständiga inbromsningar och 
hastighetsanpassningar vid möten och omkör-
ningar och framkomligheten längs stråket som 
helhet är begränsad.

I Tureberg finns en sträcka där cykelinfra-
struktur saknas och cyklisten tvingas cykla i 
blandtrafik. Mellan Trafikplats Hjulsta och 
Akallalänken i höjd med Hästa gård finns en 
saknad länk där cyklisten tvingas ta en omväg 
för att kunna fortsätta cykla längs stråket.

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.

Passager
På 9 platser passerar stråket gator som saknar 
hastighetssäkrade passager och där biltrafiken 
har företräde gentemot cyklister. Endast ett 
fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet medan 
övriga gator är att betrakta som lokalgator med 
litet anspråk på god framkomlighet. Avsaknad 
av hastighetssäkring innebär att fordon kan 
passera en cykelöverfart i hög hastighet, något 
som har stor inverkan på trafiksäkerheten 
framförallt när det gäller konsekvenserna vid 
en kollision. Dessutom ökar risken för olyckor 
vid ökad hastighet eftersom förarens möjlig-
het att hinna reagera och avvärja en eventuell 
olycka minskar.

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar 4 signalreglerade korsningar. 
Trafiksignaler används för att reglera stora 
trafikflöden och för att fördela framkomlighe-
ten mellan trafikslagen - ofta främst anpassat 
efter biltrafikens behov. Om signalregleringen 
inte har anpassats efter cykeltrafikens behov 
kan den tvinga cyklisten till onödigt långa 
väntetider och ge upphov till försämrad fram-
komlighet. Saknas exempelvis detektering 
för cykeltrafik, eller om signalen saknar s.k. 

överanmälan där medlöpande cykelsignal får 
grönt samtidigt som biltrafiken, tvingas cy-
klisten att stanna vid tryckknappen i onödan. 
Ett annat problem kan vara trafiksignaler där 
tidssättningen inte har anpassats efter cyklis-
tens hastighet och därmed tvingar cyklisten till 
återkommande stopp i på varandra följande 
korsningar. De signalreglerade korsningarna 
längs Bergslagsvägen är dock god utformning 
och har överanmälan.

Busshållplatser
Längs stråket finns 4 busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande pro-
blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna 
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära 
kurvor, att väderskydden är placerade så att 
de skymmer sikten och därmed medför risk för 
kollision mellan gående och cyklister, samt att 
väderskydden ofta står placerade med otill-
räckligt avstånd från cykelbanan.
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Tvära kurvor
Längs stråket finns ett stort antal tvära kurvor 
med radier mindre än 40 m. Många av dem 
finns i anslutning till passager av tvärgator. 
Den bristfälliga utformningen beror ofta på 
att gång- och cykelbanan följer bilvägen in på 
tvärgatan och ansluter till passagen i vinkel. 
Det gör att cyklisten vänds bort från biltrafiken 
och därmed får svårt att upptäcka bilar som är 
på väg att korsa cykelbanan. Förutom det fram-
komlighetsproblem det innebär för cyklisten 
att göra en sidledsförflyttning utgör denna typ 
av utformning således även ett trafiksäkerhets-
problem. 

I andra fall har cykelbanan dragits med en 
ogen sträckning med liten omsorg för cyklis-
tens anspråk på god framkomlighet. Ständigt 
återkommande tvära kurvor gör att cyklisten 
tvingas till upprepade inbromsningar och 
anpassning av hastigheten för att inte köra av 
vägen, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder i form av 
bommar placerats mitt i cykelbanan. De ut-
gör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem då 
det finns stor risk att cyklister kolliderar med 
dem eftersom de är svåra att upptäcka, särskilt 
i mörker eller vid situationer som kräver att 
uppmärksamheten riktas åt annat håll, exem-
pelvis vid möten.

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlighets-
problem som trafiksäkerhetsproblem. Ett åter-
kommande exempel är växtlighet som finns för 
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor 
eller i anslutning till korsningar. Andra typer 
av hinder som begränsar sikten kan vara mu-
rar, plank, fasader eller tunnlar. Återkomman-
de siktproblem tvingar cyklisten till upprepade 
inbromsningar och anpassning av hastigheten 
för att inte riskera kollisioner med andra trafi-
kanter, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.

Tvär kurva

Farlig bom mitt i cykelvägen

 Frodig grönska – dålig sikt

Fasta sidohinder
Längs stråket förekommer fasta sidohinder 
inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
träd och buskage. Det samlade antalet fasta 
hinder längs sträckan utgör ett trafiksäkerhets-
problem och medför risk för personskada vid 
händelse av avkörning från cykelbanan. Med 
många fasta hinder nära cykelbanan tvingas 
cyklisten att hålla en låg hastighet vilket även 
innebär att hindren påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.  

Tunnlar
Stråket passerar genom 2 tunnlar med tvära 
kurvor och begränsad sikt i tillfarterna vilket 
medför risk för kollisioner. 

Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
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blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysning vid intilliggande 
gata. Detta kan medföra att belysningen är 
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis 
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksä-
kerhetsproblem då cyklisten får svårt att upp-
täcka hinder eller andra trafikanter på vägen. 
Även framkomligheten påverkas då cyklisten 
tvingas sänka hastigheten för att undvika 
olyckor.  

Vägvisning
Stråket är delvis vägvisat och vägvisningen bör 
därför ses över.

Åtgärdsförslag

Cykelinfrastruktur föreslås anläggas längs den 
saknade länken vid Hjulsta och blandtrafik-
avsnittet i Tureberg. Utöver den föreslagna 
utbyggnaden av föreslås generellt att stråket 
rustas upp för att nå föreslagen utformnings-
princip gällande bredd, separation, belysning 
och beläggning. Siktproblem och hinder ska 
byggas bort så långt det är möjligt och passager 
ska hastighetssäkras. Signalöversyn ska göras i 
signalreglerade korsningar. 

När stråket byggs ut är det viktigt att passagen 
förbi Trafikplats Hjulsta utformas så att inga 
onödiga framkomlighetsproblem uppstår i 
form av omvägar och onödiga höjdledsförflytt-
ningar.

Mellan Fagerstagantan och Avestagatan i 
Lunda industriområde slutar stråket följa Berg-
slagsvägen och går istället i en ogen sträck-
ning som är kuperad och kurvig. En alternativ 
sträckning skulle kunna vara att låta stråket 
fortsätta följa Bergslagsvägen (markerat som 
föreslagen ny sträckning i kartan).

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen utformningsprincip uppskattas 
till 20 Mkr. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med.

Vällingbystråket

Total längd 10,5 km

Passager 20 st

Framkomlighetsproblem 45 st

Passager/km 2,4 st/km

Framkomlighetsproblem/
km

5,4 st/km

Andel som uppfyller  
utformningsprincip

1,5 %

Blandtrafik 8,2 %

Cykelbana 0,2 %

Föreslagen ny sträckning 4,8 %

GC-bana m separation 2,4 %

GC-bana u separation 77,6 %

Saknad länk 11,6 %
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Cykelbanan förbi Trafikplats Ullna slutar i buss-
hållplats öster om trafikplatsen och går sedan i 
blandtrafik på Ullnavägen.

Infrastruktur saknas mellan Täljö och Rydbo, vid 
Roslagsbanan.

Viggbyholms station. Stråket fortsätter rakt fram 
genom parkeringen går en kort sträcka på cykel-
bana för att sedan åter går i blandtrafik.

30. Åkersbergatråket

Sträckning

Åkersbergastråket är 17,9 kilometer långt och 
sträcker sig mellan Åkersberga och Tibble via 
Täljö, Rydbo, Arninge och Hägernäs. Stråket 
angör Täbystråket stråket i söder och anslu-
ter till Löttingestråket och Vaxholmsstråket i 
Arninge.  

Beskrivning

Denna beskrivning sammanfattar generella 
brister i nuvarande utformning som har iden-
tifierats i samband med inventering. Samtliga 
brister redovisas i det tillhörande kartmateria-
let (finns även att tillgå i digital form).

Stråket är generellt utformat med cykelbana 
eller cykelväg som är smalare än 4,3 m och sak-
nar separation mellan fotgängare och cyklister 
men det finns en sträcka söder om Bergtorps-
vägen där bredden uppfyller standarden för 
regionalt cykelstråk. På stråket saknas också en 
länk. Delar av stråket går i blandtrafik. Utform-
ningen med smala cykelvägar tvingar cyklisten 
till ständiga inbromsningar och hastighetsan-
passningar vid möten och omkörningar och 
framkomligheten längs stråket som helhet är 
begränsad.

Stråket löper parallellt med Sågvägen, Näsvä-
gen och Svinningevägen till Täljö. Mellan Täljö 
och Rydbo är tanken att stråket ska gå paral-
lellt med Roslagsbanan men i dag saknas infra-
struktur. Vid inventeringstillfället i juli 2012 
var det så mycket vatten på vissa ställen att det 

inte gick att passera. Från Rydbo går stråket i 
blandtrafik på Ullnavägen till trafikplats Ullna 
där cykelbana finns fram till Kundvägen i Ar-
ninge. Från Arninge till Tibble varierar stråket 
mellan att gå blandtrafik och på cykelbana. 
Mellan Arninge och Hägernäs station passerar 
stråket bland annat genom ett kolonilottsom-
råde. Generellt har stråket en ogen dragning 
söder om Arninge.  

Passager
På många platser passerar stråket gator som 
saknar hastighetssäkrade passager och där 
biltrafiken har företräde gentemot cyklister. 
Endast ett fåtal av dessa tillhör huvudvägnätet 
medan övriga gator är att betrakta som lokal-
gator med litet anspråk på god framkomlighet. 
Avsaknad av hastighetssäkring innebär att 
fordon kan passera en cykelöverfart i hög has-
tighet, något som har stor inverkan på trafiksä-
kerheten framförallt när det gäller konsekven-
serna vid en kollision. Dessutom ökar risken 
för olyckor vid ökad hastighet eftersom föra-
rens möjlighet att hinna reagera och avvärja en 
eventuell olycka minskar. 

Utöver bristande kontinuitet och ofullständig 
bredd längs stråket har ett antal framkomlig-
hets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats.
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In- och utfarter
På sträckan längs Sågvägen passerar stråket ett 
stort antal in- och utfarter till industrifastig-
heter. Även på andra sträckor finns många 
in- och utfarter. Många av dessa in- och ut-
farter har begränsad sikt mot cykelbanan där 
exempelvis häckar, murar eller plank skymmer 
sikten för bilar som ska svänga ut på vägen. 
Detta innebär risk för kollision mellan bil och 
cyklist vid hastigt uppkomna situationer.  Det 
sammantagna antalet in- och utfarter utgör 
ett betydande framkomlighetsproblem då det 
tvingar cyklisten till hastighetsanpassning och 
försiktighet på en stor del av sträckan.

Signalreglerade korsningar
Stråket passerar en signalreglerad korsning 
över Bergtorpsvägen. Trafiksignaler används 
för att reglera stora trafikflöden och för att 
fördela framkomligheten mellan trafikslagen - 
ofta enbart anpassat efter biltrafikens behov. 
Om signalregleringen inte har anpassats efter 
cykeltrafikens behov kan den tvinga cyklisten 
till onödigt långa väntetider och ge upphov till 
försämrad framkomlighet. Saknas exempelvis 
detektering för cykeltrafik, eller om signa-
len saknar s.k. överanmälan där medlöpande 
cykelsignal får grönt samtidigt som biltrafiken, 
tvingas cyklisten att stanna vid tryckknappen 
i onödan. Ett annat problem kan vara trafik-
signaler där tidssättningen inte har anpassats 
efter cyklistens hastighet och därmed tvingar 
cyklisten till återkommande stopp i på varan-
dra följande korsningar.   

Busshållplatser
Längs stråket finns tre busshållplatser med 
bristande utformning. Återkommande pro-
blem är att cykelbanan leds förbi hållplatserna 
genom kraftiga sidledsförflyttningar och tvära 
kurvor, att väderskydden är placerade så att 

de skymmer sikten och därmed medför risk för 
kollision mellan gående och cyklister, samt att 
väderskydden ofta står placerade med otillräck-
ligt avstånd från cykelbanan. Där väderskydd 
saknas går cykelbanan igenom hållplatsen. 
Stråket passerar dessutom Hägernäs station 
där flera gängstråk korsar Åkerabergastråket 
på flera platser.

Korsning med Viggbyholmsvägen

Många utfarter till industrifastigheter, Sågvägen. Hägernäs station, passage av Roslagsbanan.

Kundvägen, cykelvägen slutar i busshållplatsen 
och fortsätter sedan i blandtrafik.

Tvära kurvor
Längs stråket finns många tvära kurvor med 
radier mindre än 40 m. Oftast har cykelba-
nan dragits med en ogen sträckning med liten 
omsorg för cyklistens anspråk på god fram-
komlighet. I andra falla beror det på att gång- 
och cykelbanan följer bilvägen in på tvärgatan 
och ansluter till passagen i vinkel. Det gör 
att cyklisten vänds bort från biltrafiken och 
därmed får svårt att upptäcka bilar som är på 
väg att korsa cykelbanan. Ständigt återkom-
mande tvära kurvor gör att cyklisten tvingas 
till upprepade inbromsningar och anpassning 
av hastigheten för att inte köra av vägen, något 
som påverkar framkomligheten längs stråket 
som helhet.  Många av dem finns i anslutning 
till passager av tvärgator.
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 Fasta sidohinder

Längs stråket finns många fasta sidohinder 
inom skyddsavståndet på 1,0 m från belägg-
ningskant. Hindren består bl.a. av lyktstolpar, 
vägskyltar, staket, räcken, plank, skräpkorgar, 
murar, träd och buskage. Det samlade antalet 
fasta hinder längs sträckan utgör ett allvarligt 
trafiksäkerhetsproblem och medför risk för 
personskada vid händelse av avkörning från cy-
kelbanan. Med många fasta hinder nära cykel-

banan tvingas cyklisten att hålla en låg hastig-
het vilket även innebär att hindren påverkar 
framkomligheten längs stråket som helhet.   

Hinder
Längs sträckan har ett antal hinder såsom 
bommar, betongsuggor, stolpar, räcken place-
rats i cykelbanan. Dessa hinder utgör ett all-
varligt trafiksäkerhetsproblem då det finns stor 
risk att cyklister kolliderar med dem eftersom 
de är svåra att upptäcka, särskilt i mörker eller 
vid situationer som kräver att uppmärksamhe-
ten riktas åt annat håll, exempelvis vid möten. 

för att inte riskera kollisioner med andra trafi-
kanter, något som påverkar framkomligheten 
längs stråket som helhet.

Tunnlar
Stråket passerar genom en tunnel, i anslutning 
till Täbystråket, med tvära kurvor och begrän-
sad sikt i tillfarterna vilket medför risk för 
kollisioner. 

Tunneln vid anslutning till Täbystråket.

Stråket passerar genom kolonilottsområde norr 
om Hägernäs station.

Trappor leder rakt ut på cykelbanan, Säkerhets-
zon saknas för stolpar, räcken etc utan står direkt 
mot cykelbanan. Hägernäs station.

Grind på cykelbana som ansluter två balndtrafik-
sträckor, Gästisvägen i Viggbyholm.

Siktproblem
På ett flertal platser längs stråket är sikten 
begränsad vilket medför såväl framkomlighets-
problem som trafiksäkerhetsproblem. Ett åter-
kommande exempel är växtlighet som finns för 
nära cykelvägen och begränsar sikten i kurvor 
eller i anslutning till korsningar. Andra typer 
av hinder som begränsar sikten kan vara mu-
rar, plank, fasader eller tunnlar. Återkomman-
de siktproblem tvingar cyklisten till upprepade 
inbromsningar och anpassning av hastigheten 

Vägarbeten
Där stråket passerar Täby centrum pågick 
vid tiden för inventeringen vägarbeten vilket 
gjorde att cykelbanan var obrukbar Ett van-
lig förekommande problem vid vägarbeten i 
anslutning till cykelbanor är att arbetsfordon 
eller byggmaterial ofta lämnas på ytor avsedda 
för cykeltrafiken. Detta leder till begränsad 
framkomlighet och kan även utgöra ett trafik-
säkerhetsproblem i de fall där cyklisten tvingas 
ut i blandtrafik.  Bra omläggning saknas ofta 
och skyltning görs med dålig framförhållning. 
På en del ställen tvingas cyklister tvingas till 
sidbyten i blandtrafik för att undvika att cykla 
mot färdriktningen.  
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Belysning
Stråket har i huvudsak belysning avsedd för 
cykeltrafiken där både trafikanterna och vägen 
blir upplyst men på vissa sträckor utnyttjas 
endast spilljus från belysning vid intilliggande 
gata. Detta kan medföra att belysningen är 
ojämn och att vissa partier är helt eller delvis 
mörklagda. Bristande belysning är ett trafiksä-
kerhetsproblem då cyklisten får svårt att upp-
täcka hinder eller andra trafikanter på vägen. 
Även framkomligheten påverkas då cyklisten 
tvingas sänka hastigheten för att undvika 
olyckor.   

På Ullnavägen saknas belysning helt vilket 
medför att det är mycket besvärligt att färdas 
längs cykelvägen i mörker. Även om cyklisten 
är utrustad med belysning räcker den oftast 
inte för att lysa upp en mörk väg utan den är 
snarare avsedd för att göra cyklisten synlig för 
andra trafikanter. 

Vägvisning
Stråket har vägvisning från Arninge och söde-
rut, men saknas i Österåkers kommun.

Åtgärdsförslag

Generellt föreslås stråket rustas upp för att nå 
föreslagen standard gällande bredd, separa-
tion, belysning och beläggning. Siktproblem 
och hinder ska byggas bort så långt det är möj-
ligt och passager ska hastighetssäkras. Signal-
översyn ska göras i signalreglerade korsningar. 

En koppling föreslås utredas mellan Täljö och 
Arninge där infrastruktur för cykel saknas idag. 
Stråkets sträckning mellan Arninge och Täby 

centrum vidare mot Danderyds sjukhus behö-
ver också studeras närmare då denna sträck-
ning delvis är mycket ogen. Förslagsvis kan 
en ny eller kompletterande cykelväg med god 
utformning utredas i nära anslutning till E18 
med anslutningar till t.ex. Täby centrum. 

Uppskattad kostnad
Kostnaden för att uppgradera hela stråket till 
föreslagen standard uppskattas till 50 miljo-
ner kronor. I kostnadsuppskattningen ingår 
projekterings- och byggherrekostnader medan 
kostnader för eventuell markinlösen inte har 
tagits med. 

En mycket grov kostnadsuppskattning för en 
ny genare cykelväg mellan Arninge och Dande-
ryds sjukhus är ca 60 Mkr.

Åkersbergastråket

Total längd 17,9 km

Passager (korsning, in/utfart) 45,0 st

Framkomlighetsproblem 24,0 st

Passager/km 5,5 st/km

Framkomlighetsproblem/km 2,9 st/km

Andel som uppfyller standard 2,8 %

Blandtrafik 15,6 %

GC-bana u separation 42,0 %

Saknad länk 38,8 %

Vägarbete 3,7 %
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